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Resumo 

A assistência à saúde no Brasil, advinda do Sistema Único de Saúde (SUS), atribuiu a 

Atenção Primária à Saúde (APS) a função estratégica de ser a porta de entrada para 

assistência à saúde. Por meio de uma atenção contínua, integral, responsável, humanizada e de 

qualidade. O objetivo do estudo foi avaliar a qualidade das ações e serviços de saúde 

oferecidos em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de Belford Roxo, com o 

suporte da escala SERVQUAL. A metodologia aplicada na pesquisa foi estudo de caso, 

observacional, transversal e com abordagem quantitativa. A análise mostra a necessidade de 

melhoria nos serviços e ações prestados na UBS. 
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1 Introdução 

Com o advento da Constituição de 1988 (CF/88) o Estado assumiu o compromisso 

de ofertar uma nova política de Saúde Pública, a qual foi regulamentada pela lei 8080/1990 

que dispõe sobre as ações para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e 

o funcionamento dos serviços correspondentes no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Uma assistência à saúde gratuita nos atendimentos públicos e privados, contratados e 

conveniados, a saúde passou a ser um direito de todos os cidadãos e assegurada pelo Estado 

(SILVA; MOTTA, 2015). 

Neste contexto, é importante destacar a relevância na Atenção Primária ou Atenção 

Básica, porque ela foi posicionada estrategicamente no ordenamento do sistema de saúde, e 

recebeu a incumbência de ser o primeiro contato com o paciente, é a entrada preferencial para 

atendimentos a serem utilizados pelos cidadãos nos diferentes níveis de atenção (OLIVEIRA; 

PEREIRA, 2013).  

Mendes (2011) explica que na Atenção Primária à Saúde (APS) a assistência à saúde 

é contínua para indivíduos, famílias e comunidades, quando utilizarem o Sistema de Saúde 

Pública. Além disso, a APS está ancorada nas Redes de Atenção à Saúde (RAS); que opera 

coordenando setores, tarefas e unidades prestadoras do serviço de saúde conforme os pontos 
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de atenção à saúde, que estão pautadas nos sistemas técnico, logístico e de gestão, tendo como 

premissa uma assistência à saúde com qualidade e integralidade (BRASIL, 2010).  

A pergunta que se pretende responder é se Unidade Básica de Saúde (UBS) Américo 

Vespúcio V Rosa oferece um serviço de saúde com qualidade, na visão de seus clientes 

internos. O objetivo principal neste trabalho foi conhecer de que forma é prestado o serviço de 

saúde na Unidade Básica de Saúde Américo Vespúcio. Os objetivos específicos foram 

analisar através de um questionário a qualidade do serviço oferecido e descrever a estrutura da 

UBS. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, primeiramente, foi feita uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema, em seguida, um estudo de caso para levantamento dos dados, 

utilizando-se uma escala psicométrica das dimensões da qualidade Service Quality 

(SERVQUAL) de Zeithaml; Parasuraman e Berry, esta escala é considerada eficiente para 

mensurar as percepções e as expectativas sobre a qualidade dos serviços, inclusive em 

serviços de saúde, para análise dos dados foi utilizado a técnica de estatística de análise não-

paramétrica simples (PENA et al. 2012). 

No procedimento de pesquisa a enfermeira chefe colaborou com informação sobre a 

unidade, relatando sobre a rotina de trabalho e também com a coleta dos questionários que 

foram preenchidos pelos colaboradores, que faziam parte da amostra. 

Esse artigo está estruturado em seis tópicos. No tópico número um processa-se a 

introdução, por conseguinte, posiciona o leitor sobre a relevância da APS. No tópico número 

dois ocorre a revisão da literatura que trata sobre o tema destacando a importância da Atenção 

Primária na vida dos cidadãos, buscando-se fazer uma reflexão geral sobre característica e 

princípios, a partir de análises bibliográficas. No terceiro buscou desenhar os procedimentos 

metodológicos utilizados para realizar a coleta e análise dos dados e descrever a estrutura da 

UBS. No tópico quatro é apresentada a rotina do serviço, e os resultados alcançados com base 

na escala SERVQUAL. No tópico cinco são apresentadas as considerações finais e no tópico 

seis as referências bibliográficas e o anexo A. 

2 Referencial Teórico 

Oliveira e Pereira (2013) apontam que na Constituição Federal de 1988 surgiram 

novos conceitos que moldaram a nova consciência social de promoção à saúde que culminou 
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no Sistema Único de Saúde (SUS). Sob essa perspectiva, surgiu uma nova proposta na forma 

de assistência à saúde pública, visando maior acesso e qualidade nas ações e serviços de saúde 

para todas as pessoas (RIGHI; SCHMIT; VENTURINI, 2010).   

A Unidade Básica de Saúde (UBS) recebeu a função de ser a porta de entrada no 

SUS para todas as necessidades e problemas da população, nessa linha de argumento, porta de 

entrada significa que a população e a UBS identificam aquele serviço, como o primeiro 

recurso a ser buscado quando há necessidade ou problema de saúde (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2013).   

Nesse processo de modernização, Silva e Motta (2015) ensinam que na UBS fica o 

espaço social de atuação da Atenção Primária à Saúde (APS), onde se pratica as ações 

individual e coletiva, com o propósito de promover à proteção, a prevenção, a manutenção, o 

diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação da saúde. Para a Política Nacional de 

Humanização (PNH) a UBS é o espaço físico destinado à prestação do serviço de saúde, onde 

atuam os profissionais com o objetivo de ofertar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana 

(SATO; AYRES, 2015).    

Passos e Carvalho (2015) mencionam que a saúde é um direito de todos, formaliza-se 

a universalidade do acesso, pois todos têm direito à saúde; como é um direito a toda à saúde, 

defende-se o direito a integralidade, neste casso, este princípio tem grande influência sobre o 

atendimento, porque induz saber o que fazer e como fazer as intervenções de saúde. E 

conhecendo os problemas de saúde de cada um é possível garantir a articulação entre os níveis 

da atenção básica, média e de alta complexidade, e assim, proporciona uma à atenção 

contínua, integral, responsável e humanizada (GOMES et al, 2015). 

Brasil (2009) no SUS todos os pontos de atenção à saúde têm a mesma importância, 

eles são os nós das Redes de Atenção à Saúde (RAS), à Atenção Básica é o elo fundamental 

existente entre elas, e assim procura prestar um serviço de saúde com qualidade aos pacientes. 

Neste aspecto, o sistema de referência e contrarreferência é o instrumento de mobilidade dos 

usuários entre os diferentes níveis de atenção à saúde com acompanhamento profissional do 

paciente (COSTA et al. 2014). 

 Para as RAS funcionarem como sistema depende da integração e para isso, é preciso 

que aconteça a interatividade e a interconexão entre os níveis de atenção à saúde, isto é, 
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colocar sobre a mesma gestão diferentes pontos de atenção que fazem parte do mesmo 

sistema (SOLLA; CHIORO, 2012).  

Righi, Schimit e Venturini (2010) explicam, a APS coordena e integra os fluxos dos 

usuários, produtos e informações entre os pontos de atenção à saúde, converte-se no centro de 

comunicação das RAS. No entanto, para elas serem efetivas, eficientes e de qualidade, 

dependem de uma UBS bem estruturada, de forma, a promover e proteger à saúde da 

população, e também eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde (BRASIL, 2012).  

2.1 Os gaps na avaliação da qualidade 

Do ponto de vista de Pena et al. (2013) o processo de avaliação da qualidade em 

serviços de saúde envolve quem utiliza o serviço e quem presta o serviço, isto é, o serviço 

pode ser avaliado pelos clientes internos e externos. Porque a avaliação identifica problemas, 

e dessa forma, ajuda a gerência no desenvolvimento de ações para melhorar o serviço de 

saúde.  

Na avaliação da qualidade em serviços, calcula-se a diferença entre o valor da 

percepção pelo valor da expectativa e quando o resultado da operação der negativo, ocorre 

uma divergência que é chamada de gap, o valor zero indica uma qualidade satisfatória e valor 

positivo indica uma ótima qualidade. A figura 1 mostra os cincos gaps que podem ocorrer na 

avaliação da qualidade na prestação de serviço (PENA et al. (2013); ERDMANN (2012). 

 O gap 1 mostra a falha na comparação expectativa do cliente e percepção gerencial, 

isto é, existe uma discrepância ente a expectativa dos usuários e aquilo que a unidade oferece. 

Para sanar, é preciso compreender como os usuários avaliam a qualidade, para isto, deve-se 

criar canais de comunicação com os usuários.   

O gap 2 mostra a falha na percepção gerencial versus projeto, a unidade diverge nas 

especificações do serviço que oferece aos usuários. Para corrigir é preciso analisar o serviço 

que oferece aos usuários.  

O gap 3 mostra a falha na comparação da especificação do serviço e a prestação do 

serviço, neste caso, não é cumprido pela unidade aquilo que foi especificado. A solução surge 

com uma quantidade adequada de profissionais capacitados e fazer avaliações.  
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O gap 4 mostra a falha na prestação do serviço versus comunicação com o cliente, 

ocorre quando o usuário não recebe o serviço da forma que foi oferecido, é causada pela 

informação deficiente que o usuário recebe.    

O gap 5 mostra a falha resultante da diferença entre a percepção do serviço e a 

expectativa do serviço fornecido no processo de prestação de serviço. Esta falha é resultante 

de um ou mais gaps, que podem ocorrer simultaneamente. 

Figura 1 - Gaps da qualidade de serviços 

           

 

 

 

                                                                                          

                                                  GAP 5                                       USUÁRIO  

                                           

 

 

    GAP 1 

 

                                                                                               GAP 4    

                                GAP 3 

                                                                                                

 

 

                                GAP 2                                                           GERÊNCIA 

 

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry apud Pena et al. 2013.  
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O cenário de estudo foi a UBS Américo Vespúcio V Rosa, no bairro Maringá, 

Belford Roxo, RJ. No período de 23 de julho a 10 de agosto de 2018 foi aplicado um 

Comunicação 

interpessoal 
Necessidades 

especiais 
Experiência 

passada 

Expectativa de 

serviço 

Percepção do serviço 

Entrega do serviço (incluindo 

contatos anteriores e posteriores) 
Comunicação 

externa aos usuários 

Tradução de percepções em 

especificações de qualidade do 

serviço 

Percepção gerencial das 

expectativas dos usuários 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO 

7 

 

questionário, estruturado e adaptado para a pesquisa na UBS, preenchido pelos funcionários 

com 23 questões sobre a expectativa e 23 sobre a percepção relativos aos serviços prestados, 

numa escala que varia de 1 discordo totalmente a 7 concordo totalmente. O questionário é um 

instrumento de coleta de dados que deve ser respondido pelos informantes por escrito sem a 

presença do entrevistador (MARCONI; LAKATOS, 2017).  

No questionário também contém um quadro com as cinco características de 

qualidade do atendimento que deve ser preenchido, o quadro tem uma pontuação indicando a 

importância de cada característica, a mais importante deve receber uma pontuação maior e a 

menos importante com uma pontuação menor, somando um escore de 100 pontos de todas as 

características, na última parte, trata-se da escolaridade dos informantes.  

3.1 Classificação da pesquisa 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que nas palavras de Prodanov e Freitas 

(2013) é o momento de saber; qual é o estado que se encontra o problema e que trabalhos já 

foram realizados a respeito. 

A pesquisa é de natureza aplicada, tendo em vista, que visa a análise dos problemas 

presentes nas atividades das instituições, organizações, grupos ou atores sociais, empenha-se 

na busca de diagnóstico, como também, identificar problemas e criar soluções (FLEURY: 

WERLAND, 2017).  

Quanto ao objetivo caracteriza-se como uma pesquisa descritiva, ocorre quando se 

procura compreender as características de determinado fenômeno, sendo assim, procura 

identificar os fatores que provocam a ocorrência dos fenômenos, por meio da análise e 

interpretação dos fenômenos estudados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Com relação à abordagem foi uma pesquisa quantitativa isto é possível quando tudo 

recebe um formato quantificável, isto é, transforma em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las, é necessário o uso de recursos e técnicas estatísticas como: 

porcentagem, média, mediana, desvio padrão, coeficiente de correlação etc. (PRODANOV; 

FREITAS, 2013).  
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3.2 Procedimentos para a coleta de dados 

Foram analisados artigos científicos publicados em revistas científicas e livros 

obtidos na base SCIELO e google, relativos às ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS 

na Atenção Básica. De um universo de trinta trabalhos e livros, retirou-se uma amostra de 

dezesseis publicações como descrito no quadro 1, as publicações foram escolhidas 

preferencialmente pelas publicações mais recentes, com delimitação a partir de 2009 até 2017, 

e que tratam diretamente dos temas: qualidade nos serviços e qualidade na atenção básica. 

Quadro 1 – trabalhos selecionados 

Autores Trabalhos ano 

Brasil. Constituição da República 

Federativa do Brasil.  
1988 

Brasil, Ministério da Saúde. O SUS de A a Z: garantindo 

saúde aos municípios. 
2009 

Brasil, Ministério da Saúde Portaria 4279. Estabelece 

diretrizes para a organização 

da Rede de Atenção à Saúde 

no âmbito do SUS. 

2010 

Ângela Weber Righi; Alberto 

Souza Schmidt; e Jonas 

Cardona Venturini.   

Qualidade em serviços 

públicos de saúde: uma 

evaliação da estratégia Saúde 

da família. 

2010 

Arnaldo Sala; Carla Rianna 

Luppi; Oziris Simões; e 

Regina Giffoni Marsiglia. 

Integralidade e Atenção 

Primária à Saúde: avaliação 

na perspectiva dos usuários 

de unidades de saúde do 

munícipio de São Paulo. 

2011 

Eugênio Vilaça Mendes. As redes de atenção à saúde.   

 
2011 

Ministério da Saúde. Redes de Atenção à Saúde no 

Sistema Único de Saúde.  
2012 

Rolf Hermann Erdmann. Gestão na Qualidade no 

Setor Público. 
2012 

Jorge Solla e Arthur Chioro. 

In: Giovanella, Lígia (Org.). 

Atenção Ambulatorial 

Especializada. 
2012 

Mileide Morais Pena; 

Edenise Maria Santos da 

Silva; Daisy Maria Rizatto 

Tronchin; e Marta Maria 

Melleiro. 

O emprego do modelo de 

qualidade de Parasuraman, 

Zeithaml e Berry em serviços 

de saúde. 

2013 

Maria Amélia de Campos 

Oliveira e Iara Cristina 

Pereira. 

Atributos essenciais da 

Atenção Primária e a 

Estratégia Saúde da Família. 

2013 
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Juliana Pessoa Costa; Maria 

Salete Bessa Jorge; Mardenia 

Gomes Ferreira Vasconcelos; 

Milena Lima de Paula; e 

Indara Cavalcante Bezerra. 

Resolubilidade do cuidado na 

atenção primária: articulação 

multiprofissional e rede de 

serviços. 

2014 

Ticiane Raimundo da Silva e 

Roberta Fin Motta. 

A percepção dos usuários 

sobre a política de saúde na 

atenção básica. 

2015 

Mariana Sato e José Ricardo 

de Carvalho Mesquita Ayres. 

Arte e humanização das 

práticas de saúde em uma 

Unidade Básica. 

2015 

Raimundo Nonato Silva 

Gomes; Nytale Lindsay 

Cardoso Portela; Aliny de 

Oliveira Pedrosa; Luma 

Ravena Soares Monte; 

Juliane Danielly Santos 

Cunha; e Thiego Ramon 

Soares. 

Avaliação da estrutura física 

de Unidades Básicas de 

Saúde.  

2015 

Allan Carlos Alves. A percepção da qualidade na 

prestação de serviços 

públicos: estudo de caso de 

um centro de saúde na cidade 

de Campina Grande, Paraíba 

2017 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

Na coleta de dados, o estudo de caso foi importante para a investigação desta 

realidade, porque este método procura compreender, explorar ou descrever fenômenos, e 

neste caso foi aplicado o questionário SERVQUAL de Zeithaml; Parasuraman e Berry com 

escala de intervalo de 1 a 7 para a percepção e de 1 a 7 para expectativa, este instrumento está 

consolidado em estudos sobre a qualidade do serviço, principalmente, na Administração 

(YIN, 2015).  

3. 2. 1  Instrumento para a coleta de dados 

Foi utilizado um questionário para aferição e análise dos dados na mensuração da 

qualidade, primeiramente foi calculado os escores médios das expectativas e das percepções 

de cada quesito, quadro 2, o resultado obtido tem como base as notas de cada informante, 

seguidamente, calculado o gap que resultou da diferença entre a média da percepção pela 

média da expectativa. Na segunda parte, foi calculada a média da nota atribuída a cada 

característica, quadro 3, buscou-se identificar a característica de maior importância na 
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avaliação da qualidade e a de menor importância, também o resultado foi obtido pela média 

dos escores dados pelos informantes. Por último, foi medido os gaps das cinco dimensões da 

qualidade em serviços, quadro 4, o resultado foi obtido pelos valores médios dos quesitos de 

cada dimensão do quadro 2. 

3. 2. 2  Definição da população pesquisada 

A população escolhida foram os funcionários da UBS Américo Vespúcio, composta 

por sete funcionários, o universo é formado pelo conjunto de elementos com as mesmas 

características para ser objeto de estudo, ou seja, definida para um estudo de determinado 

fenômeno (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

A tabela 1 descreve os ambientes, onde os espaços físicos são improvisados e 

inadequados, afetando negativamente a recepção dos usuários, interferindo na qualidade dos 

atendimentos, e muitas vezes impedindo ou impossibilitando, a privacidade dos 

procedimentos.  

Tabela 1 – Estrutura física da Unidade Básica de Saúde 

Ambientes  Unid. 

Recepção 

Sala de espera  

Consultórios 

Sala de procedimentos 

Sala de vacina 

Sala de curativos  

Sala de reuniões 

Almoxarifado 

Copa/cozinha 

Área de depósito de limpeza 

Sanitários para o público 

Sanitários para os funcionários 

Expurgo 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 
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A equipe é constituída de uma enfermeira, responsável pelo atendimento, coleta de 

exame de preventivo, educação continuada da equipe, organização, ordem de serviço e 

agendamento de exames.  

Três técnicos de enfermagem, uma responsável pela imunização, as outras 

responsáveis pelos demais serviços, um médico clínico responsável pelas consultas e 

orientações gerais, um auxiliar administrativo, responsável pelo agendamento das consultas e 

controle de fichas, um auxiliar de serviços gerais. No momento aguardando a chegada de um 

administrador para o local.  

3. 2. 3  Definição da amostra pesquisada 

 Foi selecionada uma amostra não-probalística por conveniência de quatro 

funcionárias do setor de enfermagem, esse tipo de amostragem ocorre quando o pesquisador 

seleciona os elementos a qual tem acesso e admite que eles podem de alguma forma 

representar a população. Nas quais foram aplicados o instrumento SERVQUAL de Zeithaml; 

Parasuraman e Berry, numa pesquisa ele é um instrumento ou um programa de coleta de 

dados (PRODANOV: FREITAS, 2013).  

Esta amostra foi escolhida, porque é de grande importância a equipe de enfermagem 

na unidade, em função desses profissionais terem maior contato com os usuários e suas ações 

dependem diretamente da infraestrutura, para uma melhor qualificação da atenção e do 

cuidado, concorrendo com a obtenção de melhores resultados nas ações e serviços de saúde 

(SALA et al. 2011).  

4  Discussão dos resultados 

No que diz respeito ao aspecto físico e apresentação dos funcionários que ali 

atendem, possuem uma aparência bem cuidada. A assistência médica está voltada 

principalmente para o diagnóstico, tratamento reabilitação dos indivíduos doentes. O médico 

não participa de atividade de promoção, por exemplo; grupos de idosos, de reuniões 

administrativas ou de avaliação das atividades e do gerenciamento dos insumos necessários 

para o funcionamento da UBS.  
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Dentre os serviços oferecidos encontram-se: imunização, hiperdia, consulta pré-natal, 

preventivo e clínica médica. Em relação aos equipamentos encontrados, observa-se um 

sucateamento e desgaste pelo uso contínuo e falta de manutenção. 

4.1 Avaliação da qualidade do serviço 

Neste estudo, os resultados foram obtidos com base no instrumento SERVQUAL de 

Zeithaml; Parasuraman e Berry, aplicado aos funcionários para avaliar a qualidade dos 

serviços na UBS Américo Vespúcio. Este instrumento pode ser adaptado para casos distintos 

e assim utilizado em diferentes setores de atividade para aferição da qualidade em serviços 

(RIGHI; SCHMIDT; VENTURINI, 2010).  

No quadro 2 são mostradas as dimensões e os respectivos quesitos de cada dimensão 

e os gaps resultantes da diferença entre a média da percepção pela média da expectativa, gap 

= média percebida – média expectativa, em cada quesito. Quando o resultado for negativo a 

qualidade do serviço está abaixo do esperado, quando for igual a zero implica em uma 

qualidade satisfatória do serviço e quando for positiva a qualidade é elevada (ALVES, 2017; 

ERDMANN, 2012).   

Quadro 2 – Médias das expectativas X Médias das percepções, adaptado. 

Dim. Afirmativa M. 

exp. 

M. 

perc 

Gap 

T
an

g
ib

ilid
ad

e 
1. A UBS tem equipamentos conservados e modernos. 5,25 4 - 1,25 

2. As instalações físicas da UBS são visualmente bonitas e 

agradáveis. 

5,5 4,25 - 1,25 

3. A equipe de enfermagem tem aparência e trajes bem cuidados, 

de acordo com as características do ambiente de trabalho. 

5,75 5,75   0 

4. Relatórios e demais documentos entregues ao paciente são de 

fácil compreensão e visualmente atrativos.  

5,75 5,25 - 0,5 

C
o
n
fiab

ilid
ad

e 

5. A UBS realiza suas atividades no horário marcado. 5 5,5 - 0,5 

6. A UBS demonstra interesse sincero em resolver os problemas 

do paciente.  

5,75 5,25 - 0,5 

7. A UBS executa os serviços e procedimentos de forma correta 

da primeira vez, não ocasionando retrabalho. 

6 5,75 - 0,25 

8. A UBS presta seus serviços no prazo de execução prometido. 5,25 4,75 - 0,5 

9. A UBS apresenta relatórios, documentos e informações sobre 

o paciente sem erros.  

5 4,75 - 0,25 

R
e

spo
n

sab

ilid

ade 10. Na UBS, a equipe de enfermagem informa aos pacientes com 

exatidão quando os serviços serão executados.  

6,25 5,25 - 1 
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11. A equipe de enfermagem atende prontamente seus pacientes. 6,5 5,25 - 1,25 

12. A equipe de enfermagem procura ajudar seus pacientes. 6,5 5,25 - 1,25 

13. A equipe de enfermagem está disponível para atender os 

pedidos dos pacientes. 

6 4,5 - 1,5 

S
eg

u
ran

ça 

14. O comportamento da equipe de enfermagem transmite 

confiança aos pacientes.  

6,5 5,75 - 0,75 

15. Pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços da UBS. 6,5 5,75 - 0,75 

16. A equipe de enfermagem é cortês com os seus pacientes.  6,25 6,25    0 

17. A equipe de enfermagem tem conhecimento adequado para 

responder as perguntas dos  pacientes. 

5,75 5,5 - 0,25 

E
m

p
atia 

18. A equipe de enfermagem da atenção individualizada ao 

paciente. 

6 5,25 - 0,75 

19. A UBS funciona em horário adequado aos seus pacientes. 6,75 6 - 0,75 

20. A equipe de enfermagem da atenção pessoal aos seus 

pacientes. 

6,75 6 - 0,75 

21. A UBS prioriza os interesses do paciente. 6 5,25 - 0,75 

22. A equipe de enfermagem entende as necessidades específicas 

de seus pacientes. 

6,25 5 - 1,25 

23. A qualidade geral do atendimento da equipe é satisfatória.  6,75 5,5 - 1,25 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

 

A tangibilidade é abrangida pelas questões vão de 1 a 4; o menor gap com o valor – 

1,25 está na questão 1 e 2, isto mostra baixa qualidade nos serviços, na questão 3, o gap 0 

indica uma qualidade satisfatória, na questão 4 o gap de valor – 0,5 está próximo de atingir 

uma qualidade satisfatória. 

A confiabilidade é representada pelos quesitos vão de 5 a 9; o menor gap – 0,5 está 

nos quesitos 5, 6 e 8, representa baixa qualidade nos serviços, já no quesito 7 e 9 o gap vale – 

0,25 a qualidade não está satisfatória, no entanto, tem um índice melhor dentro dessa 

dimensão. 

A responsabilidade é representada pelos quesitos variam de 10 a 13; todos os 

quesitos estão abaixo da qualidade, no entanto, o quesito 10 tem a melhor média -1, ficando as 

questões 11 e 12 no meio com o índice de -1,25 e a questão 13 com – 1,5 é a que está mais 

longe da boa qualidade nos serviços.  

A segurança é representada pelos quesitos variam de 14 a 17; os quesitos 14 e 15 tem 

a pior qualidade nos serviços com o gap - 0,75, com o gap 0 o quesito 16 tem uma qualidade 

satisfatória, o 17 com o valor – 0,25 está bem próximo de uma qualidade satisfatória. 
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A empatia é representada pelos quesitos que vão de 18 a 23, o quesitos que vão de 18 

a 21 o valor do gap é de - 0,75 estão bem próximos de oferecer um serviço satisfatório, já o 

quesito 22 e 23 o valor do gap é de -1,25 estão longe de oferecer um serviço satisfatório.  

4.2 A dimensão mais importante na qualidade do serviço 

No quadro 3 buscou-se relacionar o que os funcionários identificam como sendo a 

mais importante característica na avaliação de qualidade. Foi atribuído um total de 100 pontos 

para que fossem distribuídas entre as cinco características, sendo a nota mais alta para a 

característica mais importante e a nota mais baixa para a característica menos importante, a 

soma do total tem que dar 100 pontos. A avaliação se deu pelo cálculo da média dos valores 

atribuídos aos questionários de cada respondente. 

Quadro 3 - Média de cada valor das características adaptado. 

Dimensões Descrições Import. 

Tangibilidade Aparência das instalações físicas, pessoal, materiais de 

comunicação e equipamentos da UBS. 

21,25 

Confiabilidade A execução do serviço de forma precisa, confiável e segura 

pela UBS. 

21,25 

Responsabilidade Ajuda os pacientes e o pronto atendimento de suas 

necessidades pela UBS. 

18,75 

Segurança O conhecimento, a cortesia e a confiabilidade transmitida 

pela enfermagem aos pacientes da UBS. 

20 

Empatia A atenção individualizada aos pacientes pela equipe da 

enfermagem da UBS. 

18,75 

Total  100 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

A característica mais importante, para os respondentes, foi a tangibilidade com a 

média 21, 25 pontos, esta característica envolve a aparência das instalações físicas, pessoal, 

materiais de comunicação e equipamentos da UBS, ou seja, todos os recursos. E com a 

mesma média 21,25 pontos, a outra mais importante foi a confiabilidade esta característica 

envolve a execução do serviço de forma precisa, confiável e segura pela a equipe da UBS.  

No que se refere a segurança com média de 20 pontos também tem uma grande 

importância para os respondentes, está característica envolve o conhecimento, a cortesia e a 

confiabilidade transmitida pela equipe de enfermagem aos pacientes na UBS.  

As características menos importantes ficaram com a média de 18,75 pontos, uma foi 

responsabilidade que é o ato de ajudar os pacientes e o pronto atendimento de suas 
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necessidades na UBS. A outra característica com o mesmo valor é a empatia que está 

relacionada a atenção individualizada aos pacientes pela equipe da UBS.      

4.3 Análise das dimensões da qualidade 

As cinco dimensões são utilizadas como critérios de julgamento da qualidade do 

serviço e no quadro 4 estão os gaps resultantes da avaliação das cinco dimensões da qualidade 

do serviço na UBS Américo Vespúcio (ERDMAN, 2012; ALVES, 2017; PENA et al., 2013). 

Quadro 4 – Diferença das médias Me x Mre 

fator M. Ex. Fat.  M. Per. Fat. M. Per. – M. Ex. 

Tangibilidade 5,6 4,8 - 0,8 

Confiabilidade 5,4 5,2 - 0,2 

Responsabilidade 6,3 5,1 - 1,2 

Segurança 6,2 5,8 - 0,4 

Empatia 6,4 5,5 - 0,9 

Fonte: dados da pesquisa, 2018. 

A tangibilidade resultou -0, 8, que sugere uma falha ou problemas: na aparência dos 

funcionários, nos materiais de comunicação, nas instalações, nos equipamentos, ou nos 

materiais de apoio de uso na UBS Américo Vespúcio para prestação dos serviços de saúde, 

isto indica que falta manutenção nos equipamentos ou estão ultrapassados (ERDMAN, 2012; 

ALVES, 2017; PENA et al., 2013).  

Nesta dimensão a UBS deve atender à Política Nacional de Atenção Básica, que 

preconizou a valorização dos aspectos estruturais das unidades de saúde, com itens 

necessários à realização das ações da atenção primária, sendo destacado o que deve estar 

presente em cada unidade de saúde; recomendando o uso de equipamentos e materiais 

adequados para o conjunto de ações propostas, a composição da equipe multiprofissional, e 

também assegurar os fluxos de referência e contrarreferência para os serviços especializados 

(SILVA; MOTTA, 2015).  

E também, é preciso investir na construção de rede física da UBS com equipamentos 

e mobiliários adequados, em espaços de integração dos atores envolvidos na gestão e no 
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cuidado, e assim buscar a eficiência e a qualidade, essas ações patrocinam o bom 

funcionamento da Unidade de Saúde refletindo na resolutividade (BRASIL, 2009).  

Já a confiabilidade resultou em -0, 2, esta dimensão ficou mais próxima de uma 

qualidade satisfatória. Aqui trata da consistência e a certeza da prestação do serviço 

prometido de modo confiável e com bom desempenho, a literatura indica essa dimensão como 

a mais importante (ERDMAN, 2012; ALVES, 2017; PENA et al., 2013).  

Isto mostra que é preciso investir em recurso pessoal com treinamento e remuneração 

adequada para prestar um serviço de saúde de modo confiável Tendo em vista, que os 

profissionais de saúde enfrentam um ambiente de trabalho precário, por causa da 

imprevisibilidade da remuneração e a insegurança dificulta a resolutividade dos problemas 

(COSTA et al. 2014).  

Na responsabilidade o resultado ficou em -1, 2, isto mostra que os usuários muitas 

vezes ficam esperando para ser atendido, é uma falha no atendimento que pode ser devido à 

falta de funcionário. Nesta dimensão é mostrado o comprometimento na hora de ajudar aos 

usuários no serviço de saúde e a disposição dos servidores para a prestação do serviço, 

(ERDMAN, 2012; ALVES, 2017; PENA et al., 2013).   

Neste caso é melhor seguir o ensinamento de Costa et al. (2014) quando explicam; 

que o acolhimento é uma habilidade que deve ser aperfeiçoada pelos profissionais, uma vez 

que, as relações interpessoais possibilitam entender as necessidades dos usuários. Entretanto, 

na tentativa de dar resposta, muitas vezes, ao volumoso contingente de pessoas que buscam 

assistência, os profissionais podem acabar inconscientemente mecanizando a escuta e o 

atendimento, em um processo de automatização de condutas que se distancia da lógica de 

acolhimento defendida pela PNH (SATO; AYRES, 2015).  

Na segurança o resultado ficou em -0, 4, este resultado mostra que os funcionários da 

UBS Américo Vespúcio não têm segurança ao prestar as informações aos usuários. Nesta 

dimensão avalia a certeza das operações, a cortesia dos funcionários e a habilidade para 

transmitir com segurança as informações (ERDMAN, 2012; ALVES, 2017; PENA et al., 

2013).  

Para superar é preciso que a equipe da UBS domine os conhecimentos oferecidos na 

unidade, constatou-se que os funcionários precisam saber reconhecer e abordar o paciente de 
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forma individualizada, o bom relacionamento entre paciente e profissional reflete 

positivamente no tratamento (RIGHI; SCHIMIT; VENTURINI, 2010).  

Na empatia o resultado ficou em -0, 9, isto mostra que existe uma deficiência na 

relação entre profissional e usuário na UBS. Esta dimensão envolve a personalização do 

atendimento, a presteza e a capacidade de resolução do interesse dos pacientes, a 

acessibilidade e sensibilidade e esforço para atender as necessidades e desejos dos pacientes, 

(ERDMAN, 2012; ALVES, 2017; PENA et al., 2013).  

Contudo, a qualidade do serviço de saúde nos três níveis de atenção está diretamente 

relacionada à qualidade da relação interpessoal que ocorre entre pacientes e os profissionais 

encarregados da assistência à saúde, essa interação promove a presteza e a capacidade de 

resolver problemas dos pacientes; neste aspecto, as relações interpessoais são importantes no 

processo do cuidado (RIGHI; SCHMIDT; VENTURINI, 2010).  

Com relação aos resultados obtidos ficou constatado que a assistência oferecida na 

Unidade Básica Américo Vespúcio está abaixo das expectativas, pois em todas as dimensões 

da qualidade o gap teve um resultado negativo, isso mostra que existem muitas falhas para 

corrigir.  

Nesse enfoque, Righi, Schimit e Venturini (2010) explicam que a avaliação de 

qualidade é uma ferramenta fornecedora de subsídios para o aperfeiçoamento das ações e 

serviços de saúde, e assim, ajuda na melhoria do acesso e da qualidade da assistência à saúde. 

Dito de outro modo, a qualidade do serviço de saúde depende das pessoas, da tecnologia, dos 

aparelhos e equipamentos, da equipe, e a boa ou má qualidade é obtida com base nas 

expectativas atendidas ou excedidas em relação à percepção do serviço prestado, é preciso 

intervir e resolver os problemas geradores de insatisfação logo que notado (ERDMANN, 

2012).    

5 Conclusão ou considerações finais 

A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) marcou a emergência de novas práticas 

com o objetivo de prevenir e promover à saúde pública com mais eficiência e qualidade. 

Neste contexto, à Atenção Primária em Saúde (APS) recebeu a função de ser a porta de 

entrada do SUS. Para isso, é importante que a Unidade Básica de Saúde (UBS) cumpra os 

padrões exigidos pelo Ministério da Saúde na sua estrutura física e humana. 
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A pergunta foi respondida, uma vez que, a pesquisa a UBS Américo Vespúcio 

demonstrou possuir uma qualidade inaceitável na prestação dos serviços de saúde, tendo em 

vista que todas as dimensões apresentam um gap negativo. Quanto aos objetivos, de acordo 

com os resultados obtidos foi possível atingir os objetivos tanto o geral quanto aos 

específicos. 

A pesquisa sofreu limitação em relação ao tamanho da amostra, tendo em vista que a 

população é pequena e existe uma correlação entre ambas; logo, foi selecionada uma amostra 

pequena e não aleatória, dessa maneira, não é possível generalizar o resultado para referenciar 

outras UBSs.    

Nesse estudo, conforme o quadro 4 cada dimensão apresenta um gap, esses dados 

apontam que UBS Américo Vespúcio não oferece ao público um serviço com qualidade, 

considerando que a dimensão tangibilidade mostrou insuficiência nas instalações físicas, 

equipamentos, pessoal e materiais de comunicação; no caso da confiabilidade é deduzido que 

o serviço não é prestado conforme prometido, já que falta confiança e certeza; a 

responsabilidade carece de disposição para ajudar os clientes e atender às suas expectativas; 

na segurança o conhecimento é insuficiente e também mostra a incapacidade de transmitir 

confiança na prestação do serviço; e por último a empatia mostra a inabilidade na relação 

interpessoal na hora de atender o usuário. Esse fato pode causar uma sobrecarga em outras 

unidades.  

Para melhorar o desempenho, a UBS deve elaborar um plano de ação e acompanhar 

as melhorias. De modo geral, é preciso investir em tecnologias, equipamentos, funcionários 

capacitados, equipes multiprofissionais, cursos de capacitação, construções de unidades com 

equipamentos e mobiliários adequados, treinamentos e salários. Estes investimentos ajudam 

na melhoria das ações e serviços prestados na saúde primária aos pacientes. Entretanto, a 

gestão pública é ladeada pela figura da burocracia e isto provoca lentidão nas melhorias.  

A UBS precisa ser capaz de avaliar previamente as necessidades do paciente, e no 

caso, tratá-lo ou encaminhá-lo para tratamento mais complexo, e assim ser atendido conforme 

o nível de serviço de saúde de que ele necessita. Nesta concepção, a UBS tem a função de 

atuar na prevenção primária, todavia, é preciso que o atendimento seja de qualidade, o que 

implica numa boa atenção.  
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Apesar do esforço dos servidores na prestação do serviço, observa-se que ainda há 

um longo caminho a percorrer no que diz respeito à qualidade oferecida aos usuários. O 

Estado deve considerar que a assistência à saúde é um direito e tem um caráter dinâmico, isso, 

implica em exigências de melhorias constantes na atenção à saúde. Na prática a população 

enfrenta dificuldades para satisfazer suas necessidades e expectativas no atendimento à saúde. 

Neste aspecto, a Administração exerce um papel social, pois o administrador deve 

ser um agente de mudanças e de transformações na sociedade. Nesse sentido, embora a 

pesquisa tenha foco na avaliação da qualidade do serviço prestado na UBS, ela pode ser 

desenvolvida buscando outros focos dentro da Saúde Pública. 

Proponho trabalhos futuros com temas relacionados com a Saúde Pública, ouvindo 

os clientes internos e externos sobre a qualidade dos serviços de saúde oferecidos aos 

usuários, porque ambos contribuem para a melhoria do serviço e conhecer as necessidades de 

saúde dos cidadãos ajuda a melhorar o desempenho real, e assim, consolidar as ações e 

serviços de saúde púbica. Para que de fato venham ocorrer melhorias e não ficar apenas nas 

expectativas. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO SERVQUAL. 
 

 1 – discordo totalmente; 2 - discordo; 3 – discordo parcialmente; 4 - não Sei; 5 - concordo parcialmente; 6 – 

concordo; 7 - concordo totalmente. 
características expectativas percepção 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
1. A UBS tem equipamentos conservados e modernos.               

2. As instalações físicas da UBS são visualmente bonitas 

e agradáveis. 
              

3. A equipe de enfermagem tem aparência e trajes bem 

cuidados, de acordo com as características do ambiente 

de trabalho. 

              

4. Relatórios e demais documentos entregues ao paciente 

são de fácil compreensão e visualmente atrativos.  
              

5. A UBS realiza suas atividades no horário marcado.               

6. A UBS demonstra interesse sincero em resolver os 

problemas do paciente.  
              

7. A UBS executa os sérvios e procedimentos de forma 

correta da primeira vez, não ocasionando retrabalho. 
              

8. A UBS presta seus serviços no prazo de execução 

prometido. 
              

9. A UBS apresenta relatórios, documentos e informações 

sobre o paciente sem erros.  
              

10. Na UBS, a equipe de enfermagem informa aos 

pacientes com exatidão quando os serviços serão 

executados.  

              

11. A equipe de enfermagem atende prontamente seus               

http://www.scielo.br/pdf/icse/2015nahead/1807-5762-icse-1807-576220140408.pdf
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pacientes. 
12. A equipe de enfermagem procura ajudar seus 

pacientes. 
              

13. A equipe de enfermagem está disponível para atender 

os pedidos dos pacientes. 
              

14. O comportamento da equipe de enfermagem 

transmite confiança aos pacientes.  
              

15. pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços da 

UBS. 
              

16. A equipe de enfermagem é cortês com os seus 

pacientes.  
              

17. A equipe de enfermagem tem conhecimento 

adequado para responder as perguntas dos  pacientes. 
              

18. A equipe de enfermagem da atenção individualizada 

ao paciente. 
              

19. A UBS funciona em horário adequado aos seus 

pacientes. 
              

20. A equipe de enfermagem da atenção pessoal aos seus 

pacientes. 
              

21. A UBS prioriza os interesses do paciente.               

22. A equipe de enfermagem entende as necessidades 

específicas de seus pacientes. 
              

23. A qualidade geral do atendimento da equipe é 

satisfatória.  
              

Instruções: cinco características do atendimento recebido nesta UBS estão litados abaixo. Indique a importância de a cada 

uma destas características na avaliação de qualidade do atendimento de enfermagem na UBS. Distribua um total de 100 

pontos entre as cinco características, de acordo com o grau de importância em sua avaliação – quanto mais importante for a 

característica, mais pontos devem ser usados na avaliação. Assegure que o total da avaliação das cinco características some 

100 pontos.  
Características Pontos 

1. A aparência das instalações físicas, pessoal, materiais de comunicação e equipamentos da UBS.  

2. A execução dos serviços de forma precisa, confiável e segura pela UBS.  

3. A ajuda aos pacientes e o pronto atendimento de suas necessidades pela UBS.  

4. O conhecimento, a cortesia e a confiabilidade transmitida pela enfermagem aos pacientes da UBS.  

5. A atenção individualizada aos pacientes pela equipe de enfermagem da UBS.  

Total  

Dados do entrevistado: escolaridade (  ) superior; ( ) médio – 5º do 1º grau ao 3º ano do 2º grau ( ) primário 1º a 4ª série do 1º 

grau; (  ) analfabeto. Função:           idade:        anos; sexo:       . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


