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RESUMO 
 

 
Considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o 

Sistema Único de Saúde (SUS) beneficia mais de 70% da população brasileira e 

realiza mais de 2 bilhões de atendimentos por ano, desde procedimentos 

ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade. Devido a sua natureza 

complexa e aos riscos envolvidos, um sistema de saúde possui diversos fatores que 

influenciam na vida dos pacientes e nas tomadas de decisão dos profissionais da 

área. Este estudo tem como objetivo identificar os principais fatores que influenciam 

a satisfação do paciente no SUS, além de identificar uma estrutura para auxiliar na 

avaliação do nível de serviço desse sistema. Para isso, realizou-se uma modelagem 

do SUS baseada em Dinâmica de Sistemas, por meio de uma adaptação de um 

modelo causal americano para a realidade do sistema público brasileiro. Como 

resultado, o estudo explicitou que as principais variáveis que afetam diretamente na 

satisfação do paciente são o Bem Estar proporcionado pela eficácia do serviço e o 

Nível de Acessibilidade dos Serviços e Recursos. Ao final do trabalho, foi possível 

concluir que o uso da Dinâmica de Sistemas e o diagrama causal desenvolvido 

permitiram uma melhor visualização das principais variáveis presentes em um 

ambiente hospitalar, além de servir como ferramenta para auxiliar nas tomadas de 

decisão. 
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ABSTRACT 

 
 

Considered one of the largest and best public health systems in the world, the Unified 

Health System (known as SUS) benefits more than 70% of the Brazilian population 

and performs more than 2 billion medical appointments per year, from simple 

outpatient procedures to highly complex services. Due to its complex nature and the 

risks involved, a health system has several factors that influence the lives of patients 

and the decision-making of professionals in the field. This study aims to identify the 

main factors that influence patient satisfaction in SUS, in addition to identifying a 

structure to assist in assessing the service level of this system. For this, a SUS 

modeling was carried out, through an adaptation of an American causal model to the 

reality of the Brazilian public system. As a result, the study explained that the main 

variables that directly affect patient satisfaction are the Well Being provided by the 

effectiveness of the service and the Level of Accessibility of Services and Resources. 

At the end of the work, it was possible to conclude that the use of Systems Dynamics 

and the developed causal diagram allowed a better visualization of the main variables 

present in a hospital environment, in addition to working as a tool to assist in decision 

making. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONTEXTO 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define que um sistema de saúde é 

constituído de pessoas, instituições e recursos que tenham como principal objetivo 

promover, restaurar e/ou preservar a saúde. Para que esse sistema seja eficiente e 

eficaz, é necessário o funcionamento integrado de setores relacionados a gestão de 

pessoas, infraestrutura, logística e recursos financeiros, entre outros (SILVA et al., 

2010). 

Uma das principais instituições que fazem parte de um sistema de saúde é o 

hospital, o qual, segundo Peter Drucker (1987, apud JORGE; FREITAS, 2016), é um 

organismo complexo de ser administrado, pois nele estão reunidos diversos serviços 

e situações simultâneas, tais como lavanderia, prestação de serviços médicos, de 

limpeza, de vigilância, restaurante, recursos humanos, relacionamento com 

consumidor. Devido a essa complexidade, é natural que esse organismo fosse cada 

vez mais regido por leis e normas vindas de diversos órgãos e instituições, gerando 

essa estrutura legal cada vez mais dinâmica e variada. 

Segundo Faezipour e Ferreira (2013), o objetivo das instituições de assistência 

médica é oferecer às pessoas serviços que ajudem a aprimorar a qualidade e a saúde 

do seu dia a dia. Logo, os pacientes são o foco principal para o setor de saúde e 

podem ser considerados como clientes nesse complexo sistema. Uma das maneiras 

de determinar se esses serviços são eficazes é garantir a satisfação dos pacientes. 

Apesar de sucessos notáveis em algumas áreas, os empreendimentos de saúde 

na América ainda enfrentam grandes desafios para atingir seu objetivo de reduzir de 

doenças e lesões. Tais dificuldades estão relacionadas ao crescimento incerto da sua 

população, aumento de doenças infecciosas resistentes a medicamentos, 

gerenciamento ineficaz de doenças crônicas, epidemias de obesidade e asma, além 

do declínio geral da qualidade de vida relacionada a saúde (HOMER; HIRSCH, 2006). 

Além desses problemas, os recursos limitados dessas instituições também 

influenciam na qualidade do atendimento, gerando uma complexidade maior para o 

gerenciamento dessas organizações.  
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Nesse contexto, como o maior objetivo da instituição é a satisfação do cliente, o 

gerenciamento da saúde deve ser sustentável para garantir que as gerações atuais e 

futuras possam ser atendidas de maneira satisfatória (FAEZIPOUR; FERREIRA, 

2013). De acordo com a organização Aliança pela Saúde Natural (Alliance of Natural 

Health), o sistema de saúde sustentável é definido como: “um sistema complexo de 

abordagens interativas para a restauração, gestão e otimização da saúde humana que 

tem uma base ecológica, a qual deve ser ambiental, ecológica e socialmente viável, 

que funcione harmoniosamente tanto com o corpo humano quanto com o meio 

ambiente não humano, e que não resulte em impactos injustos ou desproporcionais 

em qualquer elemento contributivo significativo do sistema de saúde”.  

Portanto, a preocupação com a saúde do paciente é um fator importante nesse 

sistema sustentável. A compreensão desse fator e das suas relações com as demais 

variáveis ajuda a melhorar as considerações sustentáveis que devem ser analisadas 

para equilibrar os recursos e as necessidades e para garantir que os clientes recebam 

um serviço de qualidade. 

 

1.2 O PROBLEMA DA PESQUISA 

Hospitais são sistemas de grande complexidade, cuja gestão deve estar voltada 

tanto à assistência à saúde quanto ao negócio otimizando o uso de recursos 

financeiros a fim de oferecer atendimento de qualidade (CARETA; BARBOSA; 

MUSETTI, 2011). Os desempenhos fracos dessas instituições podem colocar em risco 

vidas que precisam de maior qualidade e seguridade das organizações e agentes que 

prestam estes serviços (MATHIAS; AZEVEDO; CAMPOS, 2015). 

Segundo Runciman, Merry e Walton (2007), o sistema de saúde possui 

elementos que interagem de maneiras altamente entrelaçados e variáveis, os quais 

geram maior complexidade. Os autores apontam algumas diferenças entre a área de 

saúde e outros sistemas complexos, uma delas é relacionada a vulnerabilidade do 

cliente, os quais estão geralmente debilitados. Essa vulnerabilidade aumenta a 

responsabilidade por danos graves que podem ser gerados a partir de atos inseguros. 

Outra diferença apontada é relacionada a diferenciação do serviço ou produto, 

enquanto nos demais setores isso gera um marketing positivo, na área da saúde isso 
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pode ter um efeito contrário. Exemplo disso seria um incremento no sistema de 

ventilação apenas para se diferenciar dos concorrentes sem haver a necessidade ou 

demanda para tal, gerando maior complexidade e maior chance de erro sem 

necessariamente agregar valor para o cliente. (RUNCIMAN; MERRY; WALTON, 

2007). 

Sendo assim, a partir de uma modelagem baseada em DS dentro do contexto 

da prestação de serviços médicos, seria possível identificar todos os fatores que 

influenciam no nível de serviço prestado, além de permitir que tomadores de decisão 

tenham acesso ao máximo de informações a respeito dos impactos que cada 

alternativa escolhida tem no sistema global. Segundo Forrester, a metodologia de DS 

permite que se aprenda por meio da tentativa e erro nas simulações, sem 

necessariamente implementar no mundo real as iniciativas. Para isso, é necessário 

desenvolver e testar políticas alternativas, avaliando seu comportamento ao longo do 

tempo na simulação e, a partir dessa análise, escolher e implementar a melhor política 

(FORRESTER, 1994a, 1994b).  

Por se tratar de um setor complexo onde há vida de pacientes influenciando nas 

decisões, utilizar essa metodologia de DS em um sistema de saúde pode ser 

vantajosa para identificar decisões e alternativas que podem prejudicar esse cliente 

final por meio de simulações qualitativas e quantitativas. 

 

1.3 OBJETIVO DA PESQUISA 

O objetivo principal deste trabalho é representar o funcionamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e entender quais os fatores que impactam na satisfação de 

seus usuários. Para este fim, será utilizada a Dinâmica de Sistemas para modelar o 

sistema de saúde e estabelecer as relações entre as principais variáveis, se elas se 

afetam positiva ou negativamente. Com essa modelagem, espera-se compreender os 

principais fatores que impactam na satisfação dos pacientes e, a partir desse modelo, 

criar uma estrutura de questionário para levantamento de dados e validação do 

diagrama modelado. 
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Para alcançar esse objetivo, o presente trabalho se propöe alguns objetivos 

específicos:  

 Identificar, por meio da revisão de literatura, as principais variáveis 

presentes no sistema público de saúde brasileiro que impactam no nível 

de serviço para o cliente. 

 Identifcar na literatura um modelo de Dinâmica de Sistemas que possa 

representar a estrutura e funcionamento de um hospital público. 

 Realizar adaptações no modelo selecionado por meio das informações 

levantadas.  

 Verificar como o modelo adaptado pode ser utilizado para representar a 

dinâmica do SUS. 

 Propor uma estrutura para levantamento de dados que seja utilizado para 

avaliar o SUS e validar o diagrama proposto. 

 

1.4 QUESTÕES DA PESQUISA  

As principais questões que balizam o presente trabalho são:  

 Quais são os fatores que influenciam na avaliação do nível de serviço ao 

paciente?  

 Como a Dinâmica de Sistemas pode auxiliar nas tomadas de decisão em 

um sistema complexo como o sistema de saúde? 

 

1.5 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O estudo desenvolvido englobará a modelagem das variáveis envolvidas nos 

processos de atendimento do paciente nos hospitais, baseado em um modelo 

encontrado na literatura. Sendo assim, estará limitado ao diagrama e não fará 

simulação com dados. 



13 

 

 

1.6 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

O estudo traz o uso da ferramenta de Dinâmica de Sistemas criada por Forrester 

em 1961 para simular dinâmicas no setor industrial e urbano. Apesar de 60 anos de 

existência da ferramenta, percebe-se poucos estudos brasileiros relacionados a essa 

ferramenta, principalmente projetos finais do curso de Engenharia de Produção da 

UFF. A publicação do estudo pode servir como referência para estudos futuros. 

O presente trabalho também traz uma aplicação da Dinâmica de Sistema na área 

da saúde, tentando modelar o sistema público de saúde do Brasil. Devido a 

complexidade desse sistema, o modelo apresentado no estudo pode servir para 

auxiliar tomadores de decisão a terem uma visão ampla das alternativas e seus 

impactos no que diz respeito à saúde e à satisfação do paciente. Embora o foco do 

estudo seja voltado para o setor público, o diagrama apresentado e as informações 

levantadas podem servir como referência para aplicar o conhecimento da ferramenta 

no setor privado também. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

A apresentação desse trabalho foi dividida em cinco capítulos. O primeiro 

capítulo traz uma contextualização e introdução do problema a ser trabalhado, a 

formulação da sua situação-problema, os objetivos gerais e específicos do trabalho, 

as questões que guiam o estudo e buscarão ser respondidas ao final do estudo, a 

relevância desse trabalho, suas delimitações e a forma como será organizado. 

No segundo capítulo, o objetivo será descrever o arcabouço teórico referencial 

para os temas de sistema de saúde, nível de serviço no setor de saúde e Dinâmica 

de Sistema, de forma a familiarizar o leitor com o assunto e com as bases teóricas já 

existentes por trás do trabalho. 

No terceiro capítulo, será apresentada a metodologia aplicada na realização do 

estudo, esclarecendo ao leitor o tipo de abordagem que foi utilizada para a pesquisa, 

como foi o processo de coleta de dados e informações, como foi feito o estudo a partir 
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de um modelo já existente, apresentando a adaptação do modelo e uma análise dos 

resultados e todo o caminho percorrido para chegar à conclusão final. 

 No quarto capítulo, será apresentado estudo realizado, por meio de uma 

análise do modelo base e por meio de uma construção de um modelo adaptado, além 

de realizar uma análise crítica do resultado. 

O quinto capítulo traz a conclusão do trabalho, criando uma reflexão sobre as 

dificuldades e limitações encontradas ao longo do estudo, apresentando as principais 

contribuições e seus resultados. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 SISTEMA DE SAÚDE 

Um sistema de saúde compreende todas as organizações, instituições e 

recursos cujo objetivo principal é melhorar a saúde. Na maioria dos países, esse 

sistema é reconhecido por incluir os setores público, privado e informal (WHITE; 

STALLONES; LAST, 2013). Os sistemas de saúde são mais do que apenas cuidados 

com o paciente: eles atendem aos motivos pelos quais as pessoas ficam doentes em 

primeiro lugar e promovem ambientes que promovem a saúde e práticas preventivas 

corretas. Implícito na abordagem da OMS é que as nações devem projetar e 

desenvolver tais sistemas integrados de acordo com suas necessidades e recursos 

(WHITE, 2015). 

O sistema de saúde brasileiro é composto por diversas organizações públicas e 

privadas. Atualmente, esse sistema é resultado de uma grande modificação neste 

setor que teve início na década de 1970 e terminou no final da década de 1980 com 

a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (MENDES et al., 2013). O sistema de 

saúde pode ser dividido em três subsetores: público, seguro de saúde privado e 

privado com pagamento direto. No subsetor público, os serviços são financiados e 

prestados pelo Estado nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo os serviços 

militares de saúde. Já no caso do subsetor privado seguro de saúde, os serviços são 

financiados pelo empregador, seja ele do setor público ou privado, e são oferecidos 

diferentes níveis de benefícios e prestação de serviço. No subsetor privado com 

pagamento direto, os pacientes tem a opção de realizar o pagamento apenas quando 

utilizar determinado serviço, podendo alternar também entre o atendimento público e 

privado (MENDES et al., 2013; PAIM et al., 2011). 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é a denominação do sistema público de saúde 

brasileiro, cujos princípios estão relacionados às políticas descentralizadas, 

universalidade, equidade, humanização, participação da comunidade na tomada de 

decisões, bom acesso e cuidado contínuo. O SUS oferece à população brasileira 

cuidados básicos de saúde, além de tratamentos, exames e alguns medicamentos 

complexos e caros. As despesas do SUS são financiadas por meio da arrecadação 
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de impostos e contribuições sociais dos orçamentos federal, estadual e municipal 

(MENDES et al., 2013). O programa Saúde da Família do SUS foi criado em 1994  

com o intuito de ampliar e proporcionar equidade com relação ao acesso à saúde. 

Além disso, a implementação desse programa levou a grandes melhorias nos 

resultados de saúde, com declínios substanciais na mortalidade infantil e evitáveis 

hospitalizações, uma redução da desigualdade racial na mortalidade e uma queda na 

mortalidade amenizável (CASTRO et al., 2019). 

Quando comparado com diversos países, como Alemanha, Austrália, Holanda e 

Reino Unido, percebe-se uma semelhança com o sistema de saúde público brasileiro: 

grande parte da população possui algum tipo de seguro público. Entretanto, no caso 

do Estados Unidos isso é um pouco diferente, pois mais de 67% da população norte 

americana é coberta por algum tipo de seguro privado (VIEGAS et al., 2018). Embora 

o sistema público seja menos representativo do que em outros países, os norte 

americanos possuem dois programas públicos. O primeiro é o Medicaid, o qual atende 

idosos, deficientes e pessoas que apresentam condições  que as impeçam de 

trabalhar. O segundo programa é o Medicare, destinados às pessoas de baixa renda 

(MENDES et al., 2013).  

Em 2010, durante a presidência de Barak Obama, foi aprovada a Lei de Proteção 

e Cuidados Acessível ao Paciente, também conhecida como Obamacare. Essa lei 

permitiu que jovens de até 26 anos pudessem usufruir do plano de saúde dos pais, 

além de permitir que os assegurados pelo Medicare realizassem consultas e exames 

preventivos, entre outras reformas. Em 2017, quando assumiu a presidência, Donald 

Trump criou o Trumpcare como alternativa para o Obamacare, devido ao seu caráter 

obrigatório de se adquirir um plano de saúde, além da cobrança de multa pra quem 

não fosse assegurado. Uma das principais reformas de Trump foram a exclusão da 

multa para quem não possuia plano de saúde, mantendo a cobertura dos jovens de 

até 26 anos a partir dos planos dos pais (MALEK, 2018; MENDES et al., 2013). 

 

2.2 NÍVEL DE SERVIÇO NO SISTEMA DE SAÚDE 

Segundo Freitas (2018), no meio acadêmico há diferentes estudos que propõem 

modelos de índice de satisfação de consumidores, como o ACSI – American Customer 
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Satisfaction Index (FORNELL et al., 1996). Johnson et al. (2001) apresenta a evolução 

dos modelos estadunidenses de índices de satisfação do cliente, dos quais o principal 

seria o ACSI por ter sido essencial no desenvolvimento de outros modelos. No modelo 

ACSI, a satisfação do cliente está diretamente relacionada às expectativas, à 

qualidade percebida e ao valor percebido. 

Já a escala SERVQUAL, proposta por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), 

consiste em uma das principais referências para a avaliação de qualidade de serviços 

oferecidos. Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) partem de três princípios básicos. 

O primeiro é que a percepção do cliente sobre a qualidade deriva da comparação 

entre suas expectativas e o serviço que efetivamente foi recebido. O segundo é que a 

qualidade de um serviço é mais dificil de mensurar do que a qualidade do produto. 

Terceiro, além da entrega do serviço, o cliente avalia também o processo intermediário 

até a entrega do serviço. Apesar do estudo original ser da década de 80, a escala 

SERVQUAL continua sendo referência para estudos recentes (FREITAS, 2018).  

Brady e Cronin (2010) afirmam que a qualidade do serviço é definida por uma 

ou todas as percepções do cliente em relação a: qualidade técnica e funcional de uma 

organização; o produto do serviço, a entrega do serviço e o ambiente do serviço; ou a 

confiabilidade, capacidade de resposta, empatia, garantias e aspectos tangíveis 

associados a uma experiência de serviço. Em seu modelo de mensuração da 

qualidade do serviço, os autores utilizaram como principal base teórica os estudos de 

Grönroo (1982), Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), Rust e Oliver (1994) e 

Dabholkar, Sheperd e Thorpe (2000).  

Nesse modelo, a qualidade do serviço é estruturada de maneira hierárquica, 

conforme o modelo de Dabholkar, Sheperd e Thorpe (2000), e é dividida em três 

dimensões: Qualidade das Interações, Qualidade do Ambiente Físico, Qualidade dos 

Resultados. Os fatores do SERVQUAL foram reposicionados como modificadores das 

nove subdimensões, ou seja, as variáveis Confiabilidade, Tempo de Resposta e 

Empatia são determinante para qualquer uma das nove subdimensões. Essas 

variáveis não foram identificadas no estudo como determinantes diretos da qualidade 

do serviço, e os fatores Tangível e Garantia da escala SERVQUAL foram descartadas 

do modelo. Portanto, o modelo desenvolvido por Brady e Cronin (2010) ficou 

estruturado conforme a Figura 1. 
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Figura 1 - Modelo de Brady e Cronin 

 

Fonte: Brady e Cronin (2010) 

 

Apesar da estrutura desenvolvida por Brady e Cronin (2010) ter sido testada 

validada em quatro indústrias de serviços, nenhuma delas fazia parte do setor de 

saúde.  

 Na área da saúde, o modelo de Donabedian é amplamente aceito, pois 

consegue projetar as principais dimensões da qualidade na saúde (HAJ; LAMRINI; 

RAIS, 2013). A medição dessa qualidade é baseada em três dimensões: Estrutura, 

Processo e Resultado. A primeira dimensão refere-se a características relativamente 

estáticas do pessoal que presta atendimento e dos ambientes onde o atendimento é 

prestado. A segunda denota todas as atividades que ocorrem durante a prestação de 

cuidados aos pacientes, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto interpessoal. Já 

a terceira busca captar se os objetivos do atendimento foram alcançados. 

 Apesar do modelo de Donabedian ser amplamente aceito, a pesquisa realizada 

por Arcari (2015) mostrou que em uma amostragem de 15 estudos brasileiros 

referentes avaliação da atenção básica no SUS, 9 estudos eram qualitativos e 

utilizavam questionários estruturados e semiestruturados pelos próprios 
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pesquisadores. Os demais estudos eram quantitativos e utilizavam algum tipo de 

questionário padronizado. Além disso, a autora constatou que a maioria desses 

artigos eram realizados por pesquisadores que possuiam apenas vínculo com a 

academia. Esses resultados levaram a autora a concluir que pode haver a 

possibilidade de que essas pesquisas academicas não tem sido capaz de aprimorar 

o sistema de gestão do SUS, ou as práticas avaliativas feita por gestores e 

trabalhadores não tem sido amplamente divulgados, ou ainda, tem sido realizadas 

apenas como parte de um protocolo de rotina. 

Outro ponto que a autora levanta é em relação a falta de consenso a respeito 

do instrumento adequado para avaliação da qualidade, fazendo com que os 

pesquisadores utilizem formas distintas para avaliar os serviços de saúde. Uma das 

razões apontadas no artigo seria a peculiaridade de se estabelecer qual o método ou 

o instrumento adequado para dar conta da avaliação da satisfação do usuário em um 

país de dimensões continentais e com realidades tão distintas (ARCARI, 2015). 

Apesar dessa variedade, o principal instrumento utilizado no levantamento da autora 

é o PCATool, que visa dimensionar a extensão dos atributos essenciais e derivados 

da Atenção Primária de Saúde. 

 

2.3 DINÂMICA DE SISTEMAS 

 A Dinâmica de Sistemas é uma metodologia de modelagem e simulação que 

se fundamenta no pensamento sistêmico (ou systems thinking em inglês), 

desenvolvendo explicações do comportamento do sistema em estudo, partindo das 

interações entre as diversas partes que o compõem, e utilizando padrões de 

comportamentos existentes (FIGUEIREDO, 2009; OLIVEIRA et al., 2007). 

Um sistema é composto por elementos, interconexões e propósitos que formam 

um todo, que é mais do que a simples soma das suas partes: se apenas os elementos 

de um sistema forem modificados, enquanto suas interconexões e propósitos forem 

mantidos, pouco será alterado (AMARAL, 2012). Os sistemas apresentam 

propriedades que nenhuma de suas partes isoladamente poderia apresentar. Para 

compreender um sistema completamente, deve-se identificar o todo, o contexto do 
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qual o sistema faz parte, explicar o comportamento desse todo, e então explicar o 

comportamento do sistema em questão (FIGUEIREDO, 2009). 

 A abordagem sistêmica tem em geral o ponto de partida a construção de 

modelos mentais que descrevem esses sistemas (SENGE, 1994). Em casos práticos, 

a construção e o trabalho com modelos mentais pressupõem o uso de alguma 

ferramenta de Mapeamento Cognitivo (PIDD, 1998). Segundo Eden (1988), o 

Mapeamento Cognitivo faz parte de um conjunto de metodologia que dá ao que se 

convencionou denominar Abordagem Soft da Pesquisa Operacional, a qual é voltada 

muito mais à estruturação de problemas complexos do que sua sua resolução 

propriamente dita (EDEN, 1988). 

 Uma importante ferramenta de Mapeamento Cognitivo são os Diagramas 

causais da Dinamica de Sistemas (STERMAN, 2000). Os Diagramas Causais são 

diagramas constituídos de variáveis do sistema, as quais estão interligadas por setas 

que representam a relação causal entre tais variáveis. O sentido da seta representa o 

sentido da causalidade e, além disso, cada seta pode possuir um sinal indicando se a 

mudança nas variáveis de causa e efeito têm o mesmo sentido (+) ou sentido contrário 

(-) (FIGUEIREDO, 2009). A relação de causalidade positiva é representada por uma 

seta que liga duas variáveis e tem sinal “+” ao lado, representando dessa forma um 

relacionamento diretamente proporcional entre as entidades. Já a relação de 

causalidade negativa mostra o contrário, ou seja, ela mostra um relacionamento 

inversamente proporcional, representado por uma seta e um sinal “-“ sobre ela 

(AMARAL, 2012). Utilizando dois exemplo de natalidade e mortalidade de uma 

população, ilustrados na Figura 2 e na Figura 3, é possível identificar os dois tipos de 

relação causal.  
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Figura 2 – Relação Causal Positiva 

 

 

 

Figura 3 – Relação Causal Negativa 

 

 

 

A Figura 2 ilustra um exemplo de causalidade positiva entre a quantidade de 

nascimentos e o tamanho da população, ou seja, quanto mais pessoas nascem, maior 

será a população. Isso mostra uma relação diretamente proporcional entre essas duas 

variáveis. Já na Figura 3 temos a ilustração de uma causalidade negativa entre a 

número de mortes e o tamanho da população, ou seja, há uma relação inversamente 

proporcional entre essas variáveis. 

Quando duas ou mais variáveis formam um circuito fechado de relações, ou 

seja, quando uma primeira variável influencia uma segunda, que influencia uma 

enésima, que influencia novamente a primeira, forma-se um ciclo de feeback ou ciclo 

de retroalimentação. Esses ciclos de retroalimentação podem ser de reforço ou 
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equilíbrio. O ciclo de reforço é definido como um sistema de feedback positivo que 

representa uma ação de crescimento ou declínio, enquanto que o ciclo de equiíbrio é 

um sistema de feedback negativo que é autorregulador (FERNANDES, 2000; 

RWASHANA; WILLIAMS; NEEMA, 2009). Além disso, outro elemento importante que 

deve ser representado no diagrama causal além das setas e sinais é o atraso (ou 

delay). De acordo com John Sterman (2000), os atrasos são críticos na construção de 

modelos dinâmicos, pois eles dão inércia aos sistemas e geralmente são responsáveis 

pela compensação entre os efeitos de curto ou longo prazo causados pelas políticas 

(STERMAN, 2000). Abaixo, na          Figura 4 e na           Figura 5 temos os exemplos 

de ciclos de feedback.  

 

         Figura 4 – Feedback de Reforço 

 

Fonte: Fernandes (2000) 

 

          Figura 5 – Feedback de Equiíbrio 

 

Fonte: Fernandes (2000) 
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Na          Figura 4 é mostrado um feedback de reforço que pode ser verbalizado 

da seguinte forma: se houver mais recursos para investimentos, então maior será a 

geração de resultados, que por sua vez incentiva mais investimentos em recursos, 

criando, portanto, um ciclo de reforço. No caso da           Figura 5, exemplifica-se um 

feedback de equilíbrio, o qual exibe um comportamento de auto-controle. Podemos 

expressá-lo da seguinte forma: um aumento entre o inventário corrente e o inventário 

alvo gera um aumento na defasagem do alvo. O aumento dessa defasagem provoca 

uma ação para amenizá-la, por meio da redução ou aumento da produção, que fará o 

inventário diminuir ou aumentar, reduzindo assim a defasagem. Entre o aumento de 

recursos e a geração de resultados (         Figura 4) e entre a redução da produção e 

e a redução do inventário (          Figura 5) leva algum tempo, normalmente designado 

como Delay. A sua desconsideração inevitavelmente traz efeitos indesejáveis. Na           

Figura 5, por exemplo, uma ampliação excessiva da taxa de produção para atingir o 

inventário alvo pode ultrapassá-lo, gerando, com isso, excesso de inventários 

(FERNANDES, 2000). 

Na metodologia de Dinâmica de Sistemas, os ciclos positivos e negativos são 

blocos formadores de mapas sistêmicos, os quais permitem representar a estrutura 

de um sistema, as conexões e relações causais entre as variáveis (AMARAL, 2012). 

Ainda segundo Amaral (2012), a modelagem em mapas sistêmicos tem o intuito de 

representar uma determinada dinâmica, ou seja, uma parte da realidade. Para isso, é 

importante que se defina quais são as fronteiras da modelagem, de modo que permita 

um melhor conhecimento sobre determinada situação e que haja uma delimitação às 

variáveis que são realmente relevantes a questão analisada. 

Os mapas sistêmicos são ferramentas excelentes para representar 

qualitativamente as relações de causa e efeito que ocorrem em um sistema, entretanto 

esse modelo possui limitações, como a incapacidade de capturar estruturas de 

estoques e fluxos de um determinado sistema (STERMAN, 2000). A abordagem 

quantitativa da Dinâmica de Sistemas permite que se explore a evolução de um 

sistema ao longo do tempo e dentro de um período de interesse (FERNANDES, 2000). 

Para Sterman (2000), “Estoques e Fluxos” combinado com feedback, são dois 

conceitos fundamentais para a teoria de Dinâmica de Sistemas. 
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Segundo Figueiredo (2009), os estoques (ou níveis) representam caixas de 

recursos que se acumulam ao longo do tempo, que podem ser tanto bens tangíveis 

quanto intangíveis. Eles são representados graficamente por retângulos e são 

variáveis cujo valor depende dos fluxos. Os fluxos representam o transporte de 

recursos dentro de um sistema e são representados graficamente por uma seta de 

traço duplo com válvulas. A Figura 6 abaixo mostra a representação básica de um 

estoque controlado por fluxo (FIGUEIREDO, 2009). 

 

Figura 6 – Estoque (B) controlado por um fluxo (A) 

 

Fonte: Figueiredo (2009) 

 

 Ainda segundo Figueiredo (2000), na modelagem de Diagrama de Estoques e 

Fluxos, as variáveis, sejam elas físicas ou de informação, podem fluir pelos fluxos, 

acumulando-se em estoques. Esse acúmulo é resultado da diferença entre os fluxos 

de entrada e os fluxos de saída. Logo, os recursos ao longo do tempo não podem 

mudar instantaneamente de valor. 

 Na       Figura 7 abaixo, temos um exemplo da relação entre acúmulo de estoque 

e os fluxos de entrada e saída.  
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      Figura 7 – Fluxos de Entrada e Saída 

 

Fonte: Amaral (2012) 

 

 A        Figura 7 mostra a represa como um estoque de água, a chuva e rios 

como fonte de abastecimento, ou seja, são os fluxos de entrada, e, por fim, a água 

liberada da represa e a evaporação são os fluxos de saída. Quando o fluxo de 

abastecimento é maior que o fluxo de saída, o nível da represa aumenta, enquanto 

que se os fluxos de saída forem maiores, o nível da represa irá diminuir. Logo, é 

possível quantificar a água na represa por meio da seguinte equação:  

 

Água na Represa = Abastecimento - Água Liberada - Água Evaporada 

 

 Os ciclos de retroalimentação ocorrem quando a alteração no estoque também 

vem a alterar os seus fluxos de entrada ou fluxos de saída. Na        Figura 8 abaixo, 

segue um exemplo com modelagem envolvendo ciclos de retroalimentação, estoques 

e fluxos.  
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       Figura 8 – Modelo com Ciclo de Retroalimentação 

 

 

Fonte: Amaral (2012) 

 

 Na        Figura 8, podemos entender como esse modelo funciona. Baseado em 

uma situação de controle de peso, na ilustração vemos que as variáveis “Desejo de 

comer” e “Desejo de emagrecer” estão interligadas com estoque de “Calorias 

armazenadas” e os fluxos “Comendo” e “Fazendo exercício”. À medida que a varável 

“Desejo de emagrecer” aumenta, o fluxo “Fazendo exercício” também cresce, 

acarretando em uma redução no estoque de “Calorias armazenadas”. Entretanto, 

quando a quantidade de calorias armazenadas diminui, há também uma redução 

gradual no “Desejo de emagrecer” do modelo. Por outro lado, quanto maior o estoque 

de “Calorias armazenadas”, menor será o desejo de comer e, consequentemente, 

haverá uma diminuição do fluxo “Comendo”. Dessa maneira, o modelo de Estoques e 

Fluxos se estabiliza por meio dos ciclos de retroalimentação. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 DESCRIÇÃO DOS MÉTODOS 

Para atingir o objetivo proposto, o presente trabalho passou por quatro etapas: 

levantamento de dados, a pesquisa bibliográfica, o estudo do SUS com a 

apresentação do modelo adaptado e a conclusão do trabalho. O detalhamento de 

cada etapa será realizado nessa seção e o fluxo das etapas está representada na 

Figura 9. 

 

           Figura 9 - Fluxograma da Metodologia 
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 Primeiramente, para a definição do objetivo do trabalho foi necessário realizar 

um levantamento de informações sobre o Sistema Único de Saúde para entender a 

relevância das suas operações, seus processos existentes, compreender seu 

funcionamento, e, por fim, delimitar o escopo da pesquisa. Os dados levantados foram 

extraídos da Pesquisa Nacional de Saúde (2019) do Insituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

 Em um segundo momento, a pesquisa bibliográfica foi feita acerca dos temas 

referentes ao sistema de saúde, o nível de serviço no setor de saúde e sobre a 

ferramenta de Dinâmica de Sistemas (DS). A primeira e a segunda parte da pesquisa 

tiveram o propósito de familiarizar o leitor com o contexto do sistema estudado, além 

de trazer um pouco da importância do nível de serviço nesse setor. A terceira parte 

teve o intuito de fundamentar os conceitos da ferramenta e mostrar como é feita sua 

aplicação. 

 A revisão de literatura auxiliou na análise de modelos estrangeiros para 

selecionar aquele que mais se aproximava da estrutura do sistema de saúde público 

brasileiro. Nessa etapa foi selecionado o modelo de Faezipour e Ferreira (2013) 

utilizado para modelar o sistema de saúde privado do Texas, nos Estados Unidos. 

Esse modelo foi escolhido devido a apresentação de um diagrama causal com as 

principais variáveis de um hospital e tendo como foco a satisfação do cliente. Além 

disso, as autoras citaram algumas referências que poderiam auxiliar a construir uma 

estrutura para validar e coletar dados sobre o nível de satisfação dos pacientes. 

 A adaptação do modelo ocorreu a partir das críticas levantadas sobre o modelo 

de Faezipour e Ferreira (2013). Foram apontadas algumas diferenças do sistema 

privado para o sistema público de saúde, as quais resultaram em uma proposta de 

modificações de duas variáveis do diagrama e, consequentemente, surgiu a 

necessidade de adaptar as relações causais que envolviam essas variáveis. Tais 

críticas foram fundamentadas nas referências apresentadas nas seções de Revisão 

de Literatura. 

 Após a construção do diagrama adaptado, foi realizada uma análise crítica a 

respeito do resultado obtido e, a partir do conceito de nível de serviço, foi desenvolvido 
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uma metodologia que permitisse uma futura coleta de dados e avaliação da satisfação 

dos pacientes no sistema público de saúde. Para a construção dessa metodologia, 

foram pesquisados estudos brasileiros no SUS com foco na satisfação e avaliação do 

serviço prestado, além de incluir a estrutura desenvolvida por Brady e Cronin (2010) 

sobre qualidade do serviço.  

A última etapa do trabalho foi a conclusão de todo o estudo desenvolvido, em que 

foram feitas reflexões acerca dos resultados do estudo frente ao referencial teórico 

levantado, sobre as limitações e dificuldades do trabalho e sobre possíveis 

oportunidades serem exploradas em trabalhos futuros a partir do presente trabalho. 
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4 DISCUSSÃO E RESULTADOS 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO MODELO BASE 

O trabalho tem como ideia principal fazer uma análise do Sistema Único de 

Saúde (SUS) visando o nível de serviço prestado ao principal cliente: o paciente. De 

acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada em 2019 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 59,7 milhões de pessoas 

residentes do país possuíam algum tipo de plano de saúde, médico ou odontológico, 

o qual representaria 28,5% da população brasileira. A     Figura 10 mostra a 

dependência da população brasileira em relação aos serviços da saúde pública, visto 

que 71,5% das pessoas não tem esse acesso à saúde suplementar. 

 

    Figura 10 - Proporção de pessoas que possuem algum plano de saúde 

 

 

Fonte: Pesquisa Nacional de Saúde 2019, IBGE  

 

Com base nesses dados, pode-se notar a importância da gestão no sistema 

público de saúde, devido à grande demanda do povo brasileiro por esses serviços de 

assistência médica. Para realizar uma modelagem do SUS voltado para a satisfação 

do cliente, será utilizado alguns conceitos de Nível de Serviço e Dinâmica de Sistemas 

apresentados nas seções 2.1 e 2.2 respectivamente. A escolha de um modelo base 
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se deu a partir de pesquisas de artigos realizadas no Periódico Capes e no Google 

Acadêmico a partir das palavras-chaves “dinâmica de sistemas” e “sistema de saúde” 

(tanto em português quanto em inglês). Dentre os resultados, o que mais se aproximou 

do diagrama que se pretendia montar do SUS foi o artigo de Faezipour e Ferreira 

(2013). Em seu trabalho, Faezipour e Ferreira construiram um modelo causal capaz 

de representar os fatores que influenciam na satisfação do paciente no processo de 

assistência médica, levando em consideração questões econômicas, sociais e 

ambientais.  

 Inicialmente, as autoras explicam a questão da sustentabilidade na área de 

saúde, a qual precisa ser planejada de tal forma que tanto as gerações atuais quanto 

as futuras possam usufruir dos serviços de maneira satisfatória, ainda que a demanda 

seja crescente e os recursos limitados.  O conceito de sustentabilidade está baseado 

em três pilares: social, econômico e ambiental. Para as autoras, na saúde, o pilar 

social assegura que as pessoas tenham acessos aos recursos de maneira igualitária 

e que os seus direitos civis e políticos sejam considerados. Já o pilar econômico tenta 

garantir a segurança econômica para todos. E por fim, o pilar ambiental considera 

formas econômicas de utilizar e preservar os recursos atuais. Para a saúde 

sustentável a satisfação do paciente é um importante fator, pois está relacionado com 

os três pilares mencionados anteriormente. 

Para o artigo, os desafios que os sistemas de saúde enfrentam que afetam a 

sustentabilidade incluem demandas crescentes, custo crescente de tecnologia médica 

e medicamentos, expectativas mais altas do paciente e recursos limitados. Além 

disso, outro desafio é entender a complexidade no sistema de saúde, a qual se torna 

mais difícil à medida que o número de fatores e interconexões aumenta, dificultando 

o gerenciamento desses sistemas complexos. Portanto, a abordagem de pensamento 

sistêmico pode ser aplicada com eficácia para compreender e abordar esses desafios 

da sustentabilidade nos sistemas de saúde. 

 Após uma revisão de literatura a respeito da abordagem de pensamento 

sistêmico, Faezipour e Ferreira revisaram seu antigo trabalho publicado em 2011, 

onde determinaram categorias com as principais variáveis que contribuem com a 

sustentabilidade da saúde e seus relacionamentos. Essas categorias incluem os 

pacientes, os provedores, os recursos, a qualidade, os fatores financeiros e os fatores 



32 

 

ambientais. Esses elementos foram utilizados na construção do modelo causal 

representado na Figura 11. 

  

Figura 11- Modelo Causal da Satisfação do Paciente 

 

Fonte: Adaptado de Faezipour e Ferreira (2013) 

 

 No modelo proposto, as autoras apresentam os principais elementos que 

podem influenciar de maneira direta ou indireta o nível de satisfação do paciente no 

sistema de saúde. Para facilitar a descrição feita pelas autoras com relação às 

iterações entre as variáveis, o modelo causal foi dividido em três partes. 
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Figura 12 - Recorte 1 do modelo causal 

 

Fonte: Adaptado de Faezipour e Ferreira (2013) 

 

Inicialmente, conforme o primeiro recorte do modelo causal (Figura 12), à 

medida que a população em geral aumenta, a quantidade de pacientes também 

aumenta. Por conseguinte, com o aumento no número de pacientes, espera-se um 

aumento na demanda por serviços e recursos médico-hospitalares. Conforme o nível 

de demanda por serviços e recursos aumenta, os recursos e serviços se tornam mais 

escassos. Quando há mais recursos disponíveis, o nível de acessibilidade aos 

serviços e recursos deve aumentar. Um aumento na quantidade de recursos pode 

aumentar o número de equipes treinadas. 
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Figura 13 - Recorte 2 do modelo causal 

 

Fonte: Adaptado de Faezipour e Ferreira (2013) 

 

Já no segundo recorte (Figura 13), à medida que a quantidade de pessoal 

treinado aumenta, espera-se que a eficácia dos serviços que prestam aos pacientes 

aumente, o que aumentará o nível de bem-estar do paciente. Como resultado, o nível 

de satisfação do paciente também irá aumentar. Além disso, melhorar a eficácia dos 

serviços prestados também melhoram o bem-estar do paciente. Quando esse nível 

de bem-estar aumenta, espera-se que os pacientes se tornem mais saudáveis e, 

consequentemente, a quantidade de pacientes tende a diminuir. 
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Figura 14 - Recorte 3 do modelo causal 

 

Fonte: Adaptado de Faezipour e Ferreira (2013) 

 

No último recorte do modelo (Figura 14), como o número de pessoal treinado 

aumenta, o custo dos serviços e recursos aumenta devido a qualificação dos 

profissionais. O aumento no custo dos serviços resultará em uma diminuição do nível 

de satisfação do paciente. Conforme aumenta a acessibilidade aos serviços e 

recursos, a satisfação do paciente tende a aumentar. A melhoria da satisfação do 

paciente melhora a lealdade do paciente. Espera-se que um aumento no nível de 

lealdade do paciente aumente também o nível de demanda pelos serviços e recursos, 

pois os pacientes estão mais aptos a retornar ou recomendar serviços de saúde a 

outras pessoas. Um aumento na satisfação do paciente também pode diminuir o nível 

de queixas e reclamações dos pacientes. À medida que as queixas dos pacientes 

aumentam, o nível de demanda por serviços e recursos diminui. 
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4.2 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO BASE 

Após a descrição realizada na seção 4.1, alguns pontos levantados na análise 

crítica do modelo serão apresentados e discutidos nessa seção. Parte dos pontos 

estão relacionados à estrutura e a interpretação do modelo, os quais possuem 

algumas diferenças quando comparado com o sistema de saúde público brasileiro. Os 

demais pontos são referentes a medição do nível de satisfação dos pacientes com os 

serviços prestados, as autoras apresentam algumas referências que desenvolveram 

métodos para avaliação dessa satisfação.  

 Na construção do modelo causal apresentado na Figura 11, as autoras 

consideram a relação direta entre o custo de serviços e recursos e o nível de 

satisfação do paciente. Entretanto, essa relação direta ocorre apenas no setor privado, 

no qual os pacientes precisam pagar pelo plano de saúde ou pelo serviço específico, 

cujos valores estão diretamente ligados às variações desses custos. No caso do setor 

público, os serviços e recursos são financiados por meio da arrecadação de impostos 

dos governos estaduais e municipais. Dessa forma, a relação de custos com a 

satisfação do cliente não ocorre de maneira direta conforme o modelo apresenta. 

Outro ponto a ser destacado no modelo é a variável “fidelidade do paciente”, a 

qual ocorre de uma maneira diferenciada no setor público de saúde. Embora o nível 

de satisfação possa influenciar na fidelidade, no Sistema Único de Saúde a fidelidade 

é impactada por outros fatores, como proximidade da unidade de atendimento e 

disponibilidade do serviço almejado, principalmente aqueles que são feitos por 

especialistas. 

Apesar de ter uma similaridade com o sistema público em alguns aspectos, as 

demais variáveis que não foram apontadas devem ser interpretadas de maneira 

diferente, levando em consideração o contexto do SUS. Por exemplo, apesar de o 

nível de reclamação afetar a demanda por serviços no setor público, isso será limitado, 

pois nem todos os pacientes poderão migrar para um serviço privado, devido a relação 

de dependência apresentada na seção anterior.  

Com relação à medição do nível de satisfação do paciente, as autoras apenas 

citaram algumas referências de outros autores que desenvolveram modelos de 

avaliação para os serviços prestados nos hospitais ou em contextos genéricos, ou 
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seja, abordou esse tópico de maneira superficial. Além disso, o artigo apresentou 

propostas para trabalhos futuros, as quais seriam voltadas para a validação do modelo 

criado, a coleta de dados e a simulação por meio da dinâmica de sistemas. 

 

4.3 ADAPTAÇÃO DO MODELO 

Com base no modelo proposto por Faezipour e Ferreira (2013) apresentado na 

primeira seção do capítulo 4 e a pesquisa levantada na revisão de literatura, foram 

propostas algumas adaptações das variáveis no modelo causal do sistema de saúde, 

além de apresentar um modelo de avaliação da satisfação do cliente, a qual não foi 

apresentada no artigo base. 

O modelo adaptado pelo presente trabalho (Figura 15) é composto pelas 

mesmas variáveis do modelo base, entretanto elas estão interligadas de uma maneira 

diferente para representar o que seria a realidade do Sistema Único de Saúde 

brasileiro. 
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Figura 15 - Modelo Causal Adaptado 

 

 

As adaptações realizadas no modelo estão destacadas em vermelho na Figura 

15. Conforme mencionado na seção 4.2, os custos dos serviços prestados no SUS 

não são arcados pelos pacientes, como ocorre no sistema privado. Os serviços 

médicos são direitos dos cidadãos, ou seja, são financiados com dinheiro público e, 

portanto, seus custos não teriam relação direta com o nível de satisfação do paciente. 

Entretanto, podemos considerar que a variação dos custos ao aumentar o nível de 

demanda pelos serviços ou ao aumentar a qualificação dos profissionais afetaria a 

quantidade de recursos disponíveis no sistema. Logo essa variável de custo foi 

deslocada para outra parte do modelo, demonstrando que o aumento dos custos 

geraria uma redução na disponibilidade de recursos, conforme a Figura 15. 

 Outro ponto mencionado na seção anterior foi com relação à variável de 

fidelidade do paciente. Embora o nível de satisfação possa influenciar na decisão, os 

principais fatores que levam os pacientes a escolherem determinado hospital são a 
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proximidade e a acessibilidade ao serviço almejado. Portanto, o cidadão se direciona 

ao local de atendimento mais próximo que conta com aquele serviço. A partir desse 

raciocínio, foi realizada uma adaptação no relacionamento da variável de fidelidade 

com a acessibilidade dos serviços e recursos, conforme a Figura 15. 

 Essas adaptações no modelo permitem que o diagrama causal represente o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde com foco na satisfação do cliente. A partir 

dos relacionamentos entre variáveis, será possível entender de maneira visual quais 

são os fatores que influenciam direta e indiretamente no nível de serviço prestado ao 

paciente. 

 

4.4 ANÁLISE CRÍTICA DO MODELO ADAPTADO 

Após a adaptação da modelo base e a descrição das novas iterações entre as 

variáveis, foi possível entender de maneira mais visual o comportamento do sistema 

público de saúde brasileiro, além de entender algumas diferenças quando comparado 

com o modelo do setor privado apresentado pelas autoras. Outro ponto identificado 

foi a necessidade de desenvolver um modelo para avaliar o nível de satisafação dos 

pacientes, o qual não foi apresentado ao longo do artigo de referência. Todos esses 

pontos serão discutidos nessa seção. 

Conforme apresentado na revisão de literatura, existem algumas diferenças 

quando comparamos o Sistema Único de Saúde (SUS) e o sistema privado. Embora 

o estudo de Faezipour e Ferreira tenha sido feito baseado no modelo presente na 

região do Texas, é possível notar que há uma semelhança grande com o sistema de 

saúde particular brasileiro. De acordo com o diagrama das autoras, o custo é pago 

pelo próprio paciente, logo seria de acordo com o que acontece no sistema privado 

quando a pessoa não tem um plano de saúde, seja no Brasil ou nos Estados Unidos. 

A partir dessa análise, foram feitas adaptações no modelo causal para representar 

melhor a realidade do SUS e permitir o entendimento do que pode influenciar a 

satisfação de seus pacientes. As principais diferenças identificadas e ajustadas no 

diagrama causal estão relacionadas aos custos dos serviços e à fidelidade dos 

pacientes.  
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O foco do estudo base era voltado para nível de satisfação dos pacientes e 

construção de um modelo causal do sistema de saúde, entretanto, o artigo não 

apresentou uma forma de medir e coletar dados, apenas citou algumas referências 

que poderiam auxiliar na construção do método de avaliação. Apesar de não ter sido 

apresentada, a estrutura desenvolvida por Brady e Cronin (2010) mencionada no 

artigo serviram como base para a construção de um modelo para coletar dados e 

avaliar o nível de satisfação com a rede pública de saúde no Brasil. Algumas 

pesquisas brasileiras também desenvolveram metodologias para avaliar a percepção 

dos pacientes do SUS, tais como as pesquisas de Sabrina et al. (2016) e Bassalobre 

et al., (2010), os quais avaliam os serviços de atenção básica e os serviços de cirurgia 

cardíaca, respectivamente. Os métodos utilizados pela primeira pesquisa brasileira é 

um questionário Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ), enquanto que a segunda pesquisa utilizou o SERVQUAL 

como instrumento de avaliação. 

A partir desses estudos brasileiros e da estrutura revisada de Brady e Cronin, 

foi desenvolvido uma metodologia estruturada que pode servir para uma futura coleta 

dados e avaliação do nível de satisfação dos pacientes do SUS. A estrutura 

hierárquica de Brady e Cronin apresenta um direcionamento para realizar pesquisa 

de satisfação do cliente em diversos tipos de serviços, criando itens e subitens para 

conseguir realizar perguntas e questionamentos de maneira mais objetiva e 

detalhada. Conforme a Tabela 1, a qualidade do serviço pode ser divida em 

categorias, cada categoria possui suas subcategorias e esses subcategorias 

apresentam alguns itens, os quais serão os pontos a serem avaliado pelos pacientes. 

Além disso, foi inserida uma coluna com as variáveis do modelo adaptado da Figura 

15, as quais foram relacionadas a cada item da estrutura do questionário da Tabela 

1.  
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Tabela 1 - Questionário para Avaliação do SUS 

 

 

A Tabela 1 apresenta alguns itens relacionados às dimensões e subdimensões 

da qualidade e que podem ser utilizados para os pacientes atribuírem notas de acordo 

com sua percepção e vivência no ambiente hospitalar do SUS. A primeira dimensão 

da tabela é a Qualidade das Interações e suas subcategorias são Atitude, 

Comportamento e Experiência Profissional. Os itens relacionados a essa subcategoria 

e seus modificadores podem ser relacionadas a algumas variáveis do modelo 

Dimensões da 

Qualidade do 

Serviço

Subdimensões das 

Categoria
Itens Variáveis Modelo Adaptado

Eu posso contar com a simpatia dos funcionários do SUS - Qualificação dos Profissionais

A atitude dos funcionários do SUS demonstra que eles estão 

dispostos a me ajudar
- Qualificação dos Profissionais

A atitude dos funcionários do SUS me mostra que eles 

entendem minhas necessidades
- Qualificação dos Profissionais

Eu posso contar com os funcionários do SUS tomando 

medidas para atender às minhas necessidades
- Qualificação dos Profissionais

Os funcionários do SUS atendem rapidamente às minhas 

necessidades

- Qualificação dos Profissionais

- Eficácia dos Serviços

O comportamento dos funcionários do SUS me indica que 

eles entendem minhas necessidades
- Qualificação dos Profissionais

Eu posso contar que os funcionários do SUS conhecem bem 

o seu trabalho
- Qualificação dos Profissionais

Os funcionários do SUS são capazes de responder minhas 

perguntas rapidamente

- Qualificação dos Profissionais

- Eficácia dos Serviços

Os funcionários do SUS entendem que eu confio em seu 

conhecimento para atender às minhas necessidades
- Qualificação dos Profissionais

No SUS, eu posso contar com uma boa atmosfera

- Nível de Acessibilidade dos Serviços 

e Recursos

- Nível de Reclamação

O ambiente do SUS é o que procuro em um ambiente 

hospitalar

- Nível de Acessibilidade dos Serviços 

e Recursos

- Nível de Reclamação

O SUS entende que a sua atmosfera é algo importante pra 

mim

- Nível de Acessibilidade dos Serviços 

e Recursos

- Nível de Reclamação

Os demais pacientes do SUS sempre me deixam com uma 

boa impressão de seu serviço
- Nível de Reclamação

Os demais pacientes do SUS não afetam sua capacidade de 

me fornecer um bom serviço

- Nível de Acessibilidade dos Serviços 

e Recursos

O SUS entende que os demais pacientes afetam minha 

percepção de seu serviço
- Nível de Reclamação

O tempo de espera no SUS é previsível - Eficácia dos Serviços

O SUS tenta reduzir meu tempo de espera ao mínimo - Eficácia dos Serviços

O SUS entende que o tempo de espera é algo importante 

para mim
- Eficácia dos Serviços

Quando saio do SUS, geralmente sinto que tive uma boa 

experiência
- Bem Estar do Paciente

Eu acredito que o SUS tenta me dar uma boa experiência - Bem Estar do Paciente

Acredito que o SUS conhece o tipo de experiência que seus 

clientes desejam
- Bem Estar do Paciente

Qualidade nas 

Interações

Qualidade do 

Ambiente

Qualidade dos 

Resultados

Tempo de Espera

Valência

Atitude

Comportamento

Experiência 

Profissional

Condições do 

Ambiente

Fatores Sociais
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proposto na Figura 15. Por exemplo, a citação “Eu posso contar com a simpatia dos 

funcionários do SUS” está classificada como uma atitude e como uma interação do 

profissional com o paciente, logo podemos relacionar essa citação à variável 

“Qualificação dos Profissionais”, pois dentro da qualificação há tanto o conhecimento 

técnico quanto o conhecimento interpessoal.  

Dessa forma, a estrutura do questionário está relacionado com variáveis do 

modelo adaptado proposto na Figura 15. Ou seja, ao utilizar o questionário para 

levantamento de dados e avaliações do nível de satisfação dos usuários do SUS, 

teríamos indiretamente avaliações para algumas variáveis do modelo. Além disso, 

esses dados sobre a percepção do paciente podem auxiliar na validação do modelo 

causal proposto, permitindo a identificação de possíveis novas variáveis e possíveis 

ajustes. Outro ponto relevante é relacionado à gestão do sistema, com os dados 

coletados é possível identificar os principais fatores que influenciam a satisfação do 

paciente e que não estão sendo atendidos conforme as expectativas, transformando 

esses fatores em pontos de melhoria. 
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5 CONCLUSÃO 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho tinha como objetivo destacar as principais variáveis que 

influenciavam na satisfação do paciente no SUS e como essas variáveis se 

relacionavam entre si. Além disso, ao final da análise foi proposta uma estrutura de 

questionário para levantamento de dados para alimentar futuramente o diagrama 

causal adaptado, seja para incluir novas variáveis ou para avaliar as variáveis já 

existentes no modelo. 

Após a adaptação do modelo proposto por Faezipour e Ferreira (2013), foi 

possível identificar as principais variáveis que estão relacionadas ao funcionamento 

do SUS e que influenciam de forma direta ou indireta na satisfação dos pacientes. 

Dentre as 12 variáveis presentes no diagrama (Figura 15), as que impactam 

diretamente na satisfação são “Bem estar” e “Acessibilidade aos serviços e recursos”. 

Esse diagrama adaptado permitiu entender o funcionamento do SUS de maneira mais 

visual e demonstra como essa ferramenta pode auxiliar na modelagem de sistemas 

complexos. Apesar de não ter sido realizada a simulação da Dinâmica de Sistemas, 

essa parte qualitativa da ferramenta é capaz de auxiliar na gestão dos hospitais. 

Ao longo do desenvolvimento do estudo surgiram alguns desafios, como a 

existência de poucos trabalhos brasileiros envolvendo dinâmica de sistemas na área 

da saúde. Outro ponto a ser destacado foi a falta de validação do modelo, pois para 

isso seria necessário realizar uma série de entrevistas e pesquisa com o intuito de 

levantar dados e, posteriormente, realizar uma simulação. Como o mundo está em um 

momento delicado em relação à crise sanitária, não seria um momento apropriado 

para visitas e entrevistas nos postos de atendimento do SUS. 

 

5.2 DISCUSSÃO SOBRE AS QUESTÕES DA PESQUISA 

Como resultado do estudo, encontrou-se as seguintes respostas para as 

questões feitas na seção 1.4. Para a questão “Quais são os fatores que influenciam 

na avaliação do nível de serviço ao paciente?”, encontrou-se duas variáveis que 
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afetam de maneira direta na satisfação do clientes: bem estar do paciente e o nível de 

acessibilidade aos serviços e aos recursos. A variável “bem estar do paciente” está 

relacionado com a eficácia dos serviços prestados pelos profissionais da saúde. No 

caso da variável “acessibilidade aos serviços e recursos”, há vários fatores que 

acabam impactando, dentre elas estão a disponibilidade de recursos e o nível de 

demanda do hospital. 

Para a segunda questão, “Como a Dinâmica de Sistemas pode auxiliar nas 

tomadas de decisão em um sistema complexo como o sistema de saúde?” foi 

encontrada uma solução. Em um sistema de saúde privado ou público, a Dinâmica de 

Sistemas permite que o gestor tenha acesso a informações estruturadas a respeito da 

dinâmica que envolve a administração de serviços e recursos no hospital, de tal forma 

que ele consiga entender e compreender a forma que determinada decisão pode 

impactar no cliente final: o paciente. Sendo assim, a Dinâmica de Sistema funciona 

como uma ferramenta de apoio para esses gestores tomarem decisões com uma base 

maior de informações e uma visão mais sistêmica. 

 

5.3 SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

 Considerando a delimitação do escopo para o desenvolvimento deste 

trabalho e as delimitações do modelo construído, algumas oportunidades de estudos 

futuros foram identificadas. O diagrama apresentado na  Figura 15  não possui 

variáveis externas ao ambiente hospitalar que podem impactar o sistema.  Além disso, 

o modelo apresentado é simples e tenta englobar o sistema de saúde de maneira 

geral. O que poderia ser feito para aprimorar isso seria a criação de um modelo mais 

detalhado, focado em um processo específico dentro do hospital, como um processo 

de cirurgia cardíaca, por exemplo. Dessa forma, o modelo apresentaria as variáveis 

mais bem definidas, além de poder simular o sistema com dados mais precisos. 

 Outro ponto a ser destacado é em relação ao questionário apresentado na 

Tabela 1. Como o modelo não foi validado, a coleta de dados e informações vindos 

de funcionários e especialistas do SUS poderia agregar ao modelo proposto, uma vez 

que as variáveis foram baseadas em um modelo estrangeiro e complementado com 
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uma revisão de literatura. Sugere-se, então, que para futuros estudos seja feita essa 

validação e simulação do diagrama causal.
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