
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

1 

 

 



 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

2 

 

Pesquisa de Satisfação de Usuários de Unidade do Programa de Saúde da 

Família – PSF – em Município da Região Sul Fluminense. 

José Daniel Netto da Silva – elinalvadaniel@hotmail.com – UFF/ICHS 
 
Resumo 
Este trabalho teve como objetivo avaliar o grau de satisfação dos usuários, de um PSF, em um 
município do Sul Fluminense, a partir da visão negativa da mídia sobre o Sistema Único de 
Saúde (SUS). A escolha prendeu-se a relevância que o Programa de Saúde da Família (PSF) 
representa para saúde pública. Com este propósito, utilizou-se como instrumento o 
questionário, método de pesquisa exploratória e a técnica de levantamento. Os dados foram 
coletados nos dias 30 e 31 de março e 3 a 5 de abril de 2017. A amostra foi de 100 (cem) 
questionários, onde investigou-se a opinião dos usuários em relação ao PSF. A análise e 
interpretação seguiram padrões de análise quantitativa. As informações formaram um 
diagnóstico, onde os usuários demonstraram satisfação com os serviços prestados, porém o 
agendamento, o tempo de espera e a falta de pedidos de exame foram avaliados com menor 
grau de satisfação. 
 
Palavras-chave: Programa de Saúde da Família (PSF); Usuário do SUS; Pesquisa de Satisfação. 

1 – Introdução  

O presente relatório técnico objetiva avaliar o grau de satisfação dos usuários de uma 

Unidade do Programa de Saúde da Família (PSF), localizado em um município da região Sul 

Fluminense, a partir da visão negativa sobre o SUS veiculada pela mídia.  

O problema da presente pesquisa baseia-se na divulgação constante pela mídia das 

péssimas condições do Sistema Único de Saúde e a insatisfação da população com os serviços 

prestados. Daí a necessidade de avaliar o grau de satisfação dos usuários, visando confirmar se 

as críticas realmente são procedentes ou não. Com essa finalidade foi realizada esta pesquisa 

junto aos usuários. 

A importância deste estudo fundamenta-se na relevância que o PSF representa para a 

saúde pública brasileira, que segundo Temporão (2015, p. 1) “É responsável por 50% dos 

atendimentos da Atenção Básica”. E conforme Brasil (2010, p. 7), é constituído por: “238 mil 

Agentes Comunitários de Saúde, 31 mil equipes de Saúde da Família e 19 mil equipes de Saúde 

Bucal, atuantes em todo o território nacional”. Sendo um dos principais pilares do SUS e uma 

importante política de Estado para a administração pública brasileira.  
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Tal relevância é que credencia a sociedade civil organizada a realizar avaliações e 

investigações, em relação a qualidade dos serviços prestados pelo PSF. Este estudo procurou 

descobrir o grau de satisfação dos usuários de uma Unidade do PSF, localizada em um 

município da região Sul Fluminense, em relação ao atendimento prestado de forma global. E 

também as diversas áreas sensíveis da Unidade, tais como: atendimento prestado pelos 

funcionários; atendimento médico-odontológico; dias e horários de atendimento; limpeza; 

agendamento das consultas; tempo de espera; informações prestadas pelos funcionários; grau 

de confiança do usuário no atendimento; interesse dos funcionários em solucionar os problemas 

do usuário, opinião em relação às instalações e uma pergunta aberta sobre a imagem que o 

usuário tem sobre o PSF. 

Para cumprir tal objetivo, foi elaborado um questionário com 11 (onze) questões 

fechadas, onde o usuário do serviço de saúde apontou seu grau de satisfação e uma questão 

aberta sobre a imagem que tem do PSF. Para Marconi e Lakatos (2003, p. 201) questionário é 

um "instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador". Segundo Gil (2002, p. 

114), questionário é "um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado". 

O método utilizado para alcançar o objetivo, foi o de pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (2002, p. 41) “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses” e utilizará o 

levantamento como procedimento técnico que Gil (2002, p. 50), define como: "As pesquisas 

deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer”. Basicamente, procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 

pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-

se as conclusões correspondentes aos dados coletados. A expectativa do presente estudo é 

formar um diagnóstico do grau de satisfação, na perspectiva dos usuários e de posse destas 

informações, buscar atender estes anseios por melhores serviços. Este relatório técnico é 

constituído da apresentação do caso e diagnóstico onde estabelece-se  local, seus integrantes,  

atividades exercidas, objetivo da realização da pesquisa, formando um diagnóstico a partir da 

coleta, da análise e interpretação dos dados, do referencial teórico que traz a base teórica do 
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trabalho e tópicos históricos do objeto de estudo, do plano de ação que determina as decisões 

que devem ser tomadas para atingir o objetivo e das conclusões finais que sintetizam os 

resultados e as ações propostas. 

2 – Procedimentos Metodológicos 

Método: O método utilizado para alcançar o objetivo, foi o de pesquisa exploratória, que 

segundo Gil (2002, p. 41) “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vistas a torna-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”. 

Procedimento Técnico: Utilizou-se o levantamento que Gil (2002, p. 50), define como: “as 

pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta das pessoas cujo o comportamento 

se deseja conhecer”. Para em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as conclusões 

correspondentes aos dados coletados. 

Instrumento: Utilizou-se o questionário que para Marconi e Lakatos (2003, p. 201) 

questionário é um “instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de 

perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Segundo 

Gil (2002, p. 114), questionário é “um conjunto de questões que são respondidas por escrito 

pelo pesquisado”. 

3 – Apresentação do Caso e Diagnóstico 
 

Este relatório técnico foi realizado   em um município da região Sul Fluminense, com 

cerca de 30 (trinta) mil habitantes, que possui 9 (nove) unidades do PSF, 1 (um) Hospital 

Público Municipal, 1 (um) Ambulatório Central, 1 (uma) Casa de Saúde da Mulher,  1 (um) 

Centro Especializado Odontológico (CEO) e 1 (um) Centro de Atenção Psicossocial  (CAPS). 

A organização a ser estudada é uma unidade do PSF que atende em média 95 (noventa 

e cinco) usuários diariamente, sendo formada por uma equipe constituída de 1 (um) médico 

generalista, 1 (uma) enfermeira, 2 (duas) Auxiliares de Enfermagem, 5 (cinco) Agentes 

Comunitários de Saúde e uma equipe de Saúde Bucal constituída de 1 (um) cirurgião-dentista, 

1 (uma) auxiliar de consultório odontológico. Presta atendimento de atenção básica de saúde 

nas especialidades médicas de clínica médica, pediatria, e ginecologia e obstetrícia. 
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Tratamentos dentários com o cirurgião-dentista. Realiza também verificação de pressão arterial, 

vacinação, curativos, inalação, coleta de Papanicolau, teste de gravidez, pesagem, etc. através 

da equipe de enfermagem.   
O objeto do estudo é avaliar o índice de satisfação dos usuários em relação aos serviços 

prestados pela unidade do PSF. Num segundo momento, informar os dados coletados para a 

gerente da unidade para que a mesma possa tomar decisões necessárias para atender as 

expectativas dos usuários, melhorando os serviços e obtendo uma maior satisfação dos usuários 

atendidos pela unidade. 
 

3.1 – Diagnóstico 

3.1.1 – Coleta de dados  

Com o objetivo específico de oferecer um diagnóstico organizacional para possível 

intervenção da gerência da unidade com vistas a implementação de medidas para melhoria do 

serviço foram coletados dados através da aplicação de questionário, disponível no Apêndice I, 

nos dias 30 e 31 de março e 3 a 5 de abril de 2017, e com a aplicação de 20 (vinte) questionários 

por dia, totalizando 100 (cem) usuários dos serviços de saúde, em datas e horários previamente 

acertados com a gerente da unidade,  com usuários que estavam aguardando atendimento,  já 

tinham sido atendidos anteriormente ou acabaram de ser atendidos e tiveram uma quantidade 

proporcional ao volume da amostra em relação a gênero e  faixa etária. 

Na pergunta aberta, sobre à imagem que tem do PSF foram respondidas em apenas 50 

(cinquenta) questionários, onde 23 (vinte e três) dos que responderam, disseram que a imagem 

é boa mas pode melhorar, 14 (quatorze) que a imagem é boa, 5 (cinco) que precisa melhorar, 3 

(três) reclamaram da falta de organização, 2 (dois) relataram ter problemas com algum dos 

funcionários, 1 (um) reclamou do tempo de espera para ser atendido, 1 (um) reclamou do 

número de pedidos de exames ofertados que não são suficientes para atender a demanda e 1 

(um) considerou que a Unidade seria melhor se fosse transferida para outro bairro. As respostas 

das questões fechadas constam do quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Respostas obtidas na pesquisa de opinião. 

Perguntado sobre a sua opinião responderam: 
Os Usuários 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

Re
sp

os
ta

 a
o 

Q
ue

sti
on

ár
io

 d
e 

op
in

iã
o 

O serviço prestado pela Unidade. 10 4 24 38 24 

O atendimento dos funcionários da Unidade. 6 6 16 46 26 

Avaliação do serviço médico e odontológico. 4 0 30 44 22 

Os dias e horários de atendimento do PSF. 6 10 18 52 14 

A limpeza da Unidade. 2 0 10 58 30 

O serviço de marcação de consulta. 6 10 30 32 22 

O tempo de espera para o atendimento 

médico/ odontológico. 

 

10 

 

14 

 

36 

 

32 

 

8 

As informações prestadas pelos funcionários 

da Unidade. 

 

8 

 

4 

 

18 

 

52 

 

18 

Sobre a confiança no atendimento. 0 2 20 60 18 

O interesse dos funcionários em solucionar o 

seu problema. 

 

8 

 

6 

 

18 

 

50 

 

18 

As instalações da Unidade. 2 6 30 46 16 

Fonte: Dados da pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

3.1.2 - Análise e Interpretação dos Dados 

Para formar o diagnóstico foi feito através do procedimento técnico de levantamento,  

a análise dos dados coletados. E um levantamento estatístico, onde os valores atribuídos pelos 

usuários foram agrupados item por item, sendo calculada a média atribuída a cada item. Estes 

dados serviram de base para a confecção dos gráficos apresentados a seguir:  
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Gráfico 1 - Avaliação do serviço prestado pela unidade de forma global:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Comparando o índice de satisfação global com os das áreas sensíveis, começando com 

os que responderam que o serviço prestado pela Unidade é ótimo ou bom que foram 62%, 

verifica-se que a maioria das áreas sensíveis, recebeu um percentual maior do que aquele 

atribuído a unidade como um todo. E também está um pouco abaixo do índice apresentado na 

pesquisa encomendada pela Ammovi, (2016, p. 2) realizada entre os usuários da rede de saúde 

à qual mostra que mais de 70% da população faz boa avaliação da saúde pública.  

 

Gráfico 2 - Avaliação do atendimento prestado pelos funcionários da linha de frente: 

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Observa-se a aprovação de 72%. O que demonstra o bom relacionamento existente 

entre os profissionais e os usuários dos serviços prestados e também que está de acordo com as 

Ótimo 24%

Bom 38%

Regular 24%

Ruim 4%
Péssimo 10% 

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo 24%

Bom 38%

Regular 24%

Ruim 4%

Péssimo 10%

Ótimo 26%

Bom 46%

Regular 16%

Ruim 6%
Péssimo 6%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo
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pesquisas realizadas por Santos, (2011, p. 77) que observou que “os entrevistados sentem-se 

bem recebidos e bem cuidados pelos profissionais desta equipe” e por Cotta, (2005, p. 230): 

onde “as variáveis relativas à educação, gentileza, boa vontade, capacidade de escuta e 

capacidade de entender os motivos do paciente apresentam um percentual acima de 75%” de 

usuários satisfeitos,  

Gráfico 3 -  Avaliação do serviço médico e odontológico prestado pela unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 Na avaliação dos serviços médicos/odontológicos prestados o índice é de 66%, que 

comparado a pesquisa encomendada pela Ammovi, (2016, p. 2) realizada entre os usuários da 

rede de saúde à qual mostra que mais de 70% da população faz boa avaliação da saúde pública. 

Representa um índice bem semelhante. 

Gráfico 4 - Avaliação dos dias e horários de atendimento da unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Ótimo 22%

Bom 44%

Regular 30%

Ruim 0%

Péssimo 4%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo 22%

Bom 44%

Regular 30%

Ruim 0%

Péssimo 4%

Ótimo 14%

Bom 52%

Regular 18%

Ruim 10%

Péssimo 6%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

Péssimo 6%
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A avaliação dos dias e horários de atendimento da unidade apresentou um índice de 

aprovação de 66%, que comparado a pesquisa encomendada pela Ammovi, (2016, p. 2) 

realizada entre os usuários da rede de saúde à qual mostra que mais de 70% da população faz 

boa avaliação da saúde pública. Representa um índice bem semelhante. 

Gráfico 5 - Avaliação em relação a limpeza da unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 Esta questão teve a avaliação mais alta com índice de ótimo e bom de 88%. O que 

demonstra o reconhecimento dos usuários pelo esforço dos funcionários em manter a unidade 

limpa e arrumada, comparando a pesquisa realizada por Santos (2011, p. 77) que observou que 

“os entrevistados sentem-se bem recebidos e bem cuidados pelos profissionais desta equipe”. 

Gráfico 6 - Avaliação do agendamento das consultas:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 Esta pergunta recebeu avaliação abaixo do índice global da Unidade (62%), considerado 

ótimo ou bom por 54%. Comparando com a pesquisa encomendada pela Ammovi, (2016, p. 2) 

realizada entre os usuários da rede de saúde à qual mostra que mais de 70% da população faz 

Ótimo 30%

Bom 58%

Regular 18%
Ruim 0%

Péssimo 2%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo 30%

Bom 58%

Regular 18%

Ruim 0%

Péssimo 2%

Ótimo 22%

Bom 32%

Regular 30%

Ruim 10%

Péssimo 6%AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA
Ótimo 22%

Bom 32%

Regular 30%

Ruim 10%

Péssimo 6%
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boa avaliação da saúde pública. Representa um índice inferior. Mas como relata Marina (2012 

p. 1) em pesquisa CNI/ Ibope divulgada em 12 de janeiro de 2012. “A demora no atendimento 

e na marcação de consultas foi o principal problema apontado pelos brasileiros”. 

Gráfico 7 -  Avaliação do tempo de espera para atendimento médico:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 Obteve um índice de 40% dos que responderam ótimo ou bom, o que fica evidente que 

este é na perspectiva do usuário dos serviços, um dos problemas da Unidade. Porém este tem 

sido um problema recorrente em outras pesquisas de satisfação dos serviços de saúde. Como 

nos relata Gouveia (2009, p. 117) em pesquisa contida no Artigo Satisfação dos usuários com 

a assistência de saúde no Brasil, 2003, “[...] onde os resultados revelaram que o tempo de espera 

foi o item que demonstrou menor grau de satisfação, no caso de atendimento ambulatorial”. 

Gouveia (2009, p. 117) descreve que em outro Artigo de Satisfação dos usuários com a 

assistência de saúde no Estado de Pernambuco - Brasil, 2005, “[...] As análises revelaram que 

o tempo de espera até o atendimento e a disponibilidade de medicamentos foram os fatores que 

geraram menores percentuais de satisfação dos usuários”. 

 Resultado semelhante relata Marina (2012 p. 1) em pesquisa CNI/ Ibope divulgada em 

12 de janeiro de 2012. “A demora no atendimento e na marcação de consultas foi o principal 

problema apontado pelos brasileiros”. Assim como em pesquisa encomendada pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM) (2015, p. 42), realizada pelo Instituto Datafolha, entre os dias 10 e 

12 de agosto de 2015, que diz que “[...] 54% dos brasileiros reprovam o SUS e somente 46% 

aprovam, entre os insatisfeitos, (36%) apontaram o tempo de espera como o maior problema. 

Ótimo 8%

Bom 32%

Regular 36%

Ruim 14%

Péssimo 10%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo 8%

Bom 32%

Regular 36%

Ruim 14%

Péssimo 10%
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Gráfico 8 - Avaliação das informações prestadas pelos funcionários da Unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 Em relação a esta questão, que obteve um índice de 70%; daqueles que responderam 

ótimo ou bom pode-se observar que este índice é bem próximo dos 72% atribuídos ao 

atendimento dos funcionários; o que mostra o bom nível de relacionamento entre os 

profissionais e os usuários e está de acordo com os resultados obtidos em outras pesquisas como 

a de Cotta (2005, p. 230): onde “as variáveis relativas à educação, gentileza, boa vontade, 

capacidade de escuta e capacidade de entender os motivos do paciente apresentam um 

percentual acima de 75%” de usuários satisfeitos. 

Gráfico 9 - Avaliação do grau de confiança no atendimento prestado pela Unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Ótimo 18%

Bom 52%

Regular 18%

Ruim 4%
Péssimo 8%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo 18%

Bom 52%

Regular 18%

Ruim 4%

Péssimo 8%

Confia muito 18%

Confia 60%

Confia pouco 20% 
Não confia 2%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Confia muito 18%
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Confia pouco 20%

Não confia 2%
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 Nesta questão a resposta foi de 78% daqueles que confiam muito e daqueles que 

confiam, o que demonstra que ao chegarem a unidade os usuários sentem acolhidos e encontram 

profissionais aptos e interessado em solucionar os problemas e está alinhado ao resultado de 

outras pesquisas como a de Santos (2011, p. 77) que observou que “os entrevistados sentem-se 

bem recebidos e bem cuidados pelos profissionais desta equipe”. 

Gráfico 10 - Interesse dos funcionários por solucionar os problemas dos usuários:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 O índice daqueles que responderam ótimo ou bom foi de 68% bem próximo tanto do 

atribuído ao atendimento dos funcionários de forma geral 72%, como os 70% atribuídos as 

informações prestadas pelos funcionários, o que confirma que os usuários estão satisfeitos com 

atendimento prestado pelos integrantes da unidade. Resultados bem semelhante ao encontrado 

em outras pesquisas, como as de Cotta (2005, p. 230): onde “as variáveis relativas à educação, 

gentileza, boa vontade, capacidade de escuta e capacidade de entender os motivos do paciente 

apresentam um percentual acima de 75%” de usuários satisfeitos.  

Gráfico 11 - Avaliação das instalações da Unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Ótimo 18%

Bom 50%

Regular 18%

Ruim 6%
Péssimo 8%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA

Ótimo 18%

Bom 50%
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Ruim 6%
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Ótimo 16%

Bom 46%

Regular 30%

Ruim 6%
Péssimo 2%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA
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Bom 46%
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 Este quesito recebeu o mesmo índice dos atendimentos prestados pela Unidade de forma 

global ou seja 62%, responderam ótimo ou bom. Resultado que mostra que o usuário vê a 

unidade como um todo de acordo com as instalações físicas existentes, comparando a outras 

pesquisas, está um pouco abaixo do índice apresentado na pesquisa encomendada pela 

Ammovi, (2016, p. 2) realizada entre os usuários da rede de saúde à qual mostra que mais de 

70% da população faz boa avaliação da saúde pública.  

Gráfico 12 - Avaliação da questão aberta sobre a imagem que você tem da Unidade:

 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

 Em relação a questão aberta aos usuários sobre a imagem da Unidade observa-se que o 

índice dos que responderam que a imagem é boa 28% é quase a mesma daqueles que 

responderam que de forma global é ótima que foram 24%. Assim como os 46% que declararam 

ter uma imagem boa, mas pode melhorar são semelhantes aos 38%, dos que disseram que os 

serviços prestados são bons, onde, pode-se deduzir que mesmo àqueles que estão satisfeitos, 

esperam que esta melhore o seu atendimento, bem como, àqueles que responderam que precisa 

Boa mas pode 
melhorar 46%

Boa 28%

Precisa melhorar 10%

Falta organização 6%

Problema com funcionário 4%
Reclamou do tempo de espera 2%

Reclamou do nº de pedido de exames 2% Considerou que PSF. seria melhor se fosse em outro 
bairro  2%

AVALIAÇÃO ATRIBUÍDA
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melhorar que foram 10%, mesmo índice daqueles que declaram estar insatisfeito. Os demais 

respondentes aproveitaram o questionário para fazer uma reclamação, contudo estes 16% 

devem ser considerados entre àqueles que estão insatisfeitos com os serviços prestados pela 

Unidade. Comparando com outras pesquisas como a de Cotta (2005, p. 230): onde “as variáveis 

relativas à educação, gentileza, boa vontade, capacidade de escuta e capacidade de entender os 

motivos do paciente apresentam um percentual acima de 75%” de usuários satisfeitos, Santos 

(2011, p. 77) que observou que “os entrevistados sentem-se bem recebidos e bem cuidados 

pelos profissionais desta equipe” e a encomendada pela Ammovi (2016, p. 2), realizada entre 

os usuários da rede de saúde à qual mostra que mais de 70% da população faz boa avaliação da 

saúde pública. Observa-se que os usuários estão satisfeitos com os serviços prestados pelo PSF. 

3.1.3 – Análise SWOT 

De acordo com a análise e interpretação dos dados contidos nos gráficos chega-se ao 

seguinte diagnóstico expresso na matriz SWOT abaixo: 

Quadro 2 – Análise SWOT 

 
 
Ambiente 
Interno 

Forças: 
- Bom relacionamento dos profissionais 
com os usuários; 
- Alto grau de confiança dos usuários; 
- Boa limpeza e conservação do PSF. 

Fraquezas: 
- Tempo de espera; 
- Agendamento dos atendimentos; 
- Insuficiência de impressos para 
pedido de exames. 

 
 
Ambiente 
Externo 

Oportunidades: 
- Aproveitar a confiança e o bom 
relacionamento com os usuários para 
estreitar laços, através de uma gestão 
transparente, onde os usuários conheçam 
os problemas e participem das soluções. 

Ameaças: 
 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Sugestões: 

1. Em relação ao agendamento em um primeiro momento sugere-se estudar outras formas 

viáveis, que atendam melhor as expectativas dos usuários, tais como a agenda aberta e em 

um segundo momento realizar expediente para aumentar a oferta de atendimento para torná-

la compatível com a demanda; 
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2. No que diz respeito ao tempo de espera para atendimento sugere-se a elaboração de um 

fluxo do tempo médio de cada consulta, para que o agendamento do atendimento seja feito 

em horários diversos; 

3. No que se refere a insuficiência de impressos para pedido de exames sugere-se a realização 

de expediente junto a Secretaria Municipal de Saúde com o propósito de aumento da cota 

de pedidos de exames suficientes para atender a demanda.  

4 - Referencial Teórico 
 

A proteção social ampliada passa por uma saúde pública, que seja considerada um bem 

coletivo e patrimônio do povo brasileiro. Conforme: Temporão (2015, p. 1): “Todo sistema de 

saúde diferenciado em termos de qualidade e impacto deve ter como base uma política de 

atenção básica universal”. Neste contexto, nasceu em dezembro de 1993, o Programa de Saúde 

da Família (PSF), fundamentado em algumas experiências municipais que já estavam em 

andamento. Surge como uma proposta ousada para a reestruturação do sistema de saúde, 

organizando a atenção primária e substituindo os modelos tradicionais existentes. A história 

nos mostra que a decisão do Ministério da Saúde de investir nesse caminho foi acertada. 

Inicialmente, um programa financiado por transferências conveniais, temos hoje uma estratégia 

de abrangência nacional em todos os Estados e quase 100% dos municípios. A Saúde da Família 

tornou-se uma política de Estado e um dos pilares de sustentação do SUS. O caminho até aqui 

não foi fácil e os desafios são muitos, mas o trabalho de 238 mil agentes comunitários de saúde, 

31 mil equipes de Saúde da Família e 19 mil equipes de Saúde Bucal, atuantes em todo o 

território nacional, com o apoio dos gestores locais, estaduais e federal, alcançou conquistas 

como a ampliação do acesso da população brasileira aos serviços de saúde, promoção da 

equidade e melhoria de indicadores de saúde. Brasil (2010, p. 7). 

Para Halim, Antônio Girade (2010, p. 21): 

O Programa Saúde da Família nasceu da indignação pelo fato de que, no Brasil, o 
acesso aos serviços de saúde continuava precário ainda em 1993 e cerca de 1.000 
municípios brasileiros não tinham nenhum profissional médico nessa época. Essa 
também foi a mesma razão da existência do Programa de Agentes Comunitários de 
Saúde (PACS) em 1991. A existência dos agentes comunitários de saúde foi 
fundamental para o PSF. Nenhum programa do mundo tinha o que considerávamos 
um enorme ganho já de saída, que era a existência do PACS, implantado em 1991 e 
que se mostrou ser o maior programa de Atenção Primária à Saúde no Brasil, o de 
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maior capilaridade e o que, hoje, abrange mais de 220 mil ACS e cerca de 100 milhões 
de pessoas. A existência do PACS facilitaria a implantação do Programa de Saúde da 
Família como um modelo totalmente brasileiro. Brasil (2010, p. 21). 

 Com esta amplitude é que o PSF se credencia a ser acompanhado e avaliado, pela 

sociedade civil, pois é responsável pela cobertura de 50% dos atendimentos da atenção básica 

em saúde. Com esta intenção empreendeu-se o presente estudo para verificar a satisfação dos 

usuários com os serviços prestados pelo PSF. Pesquisas de opinião comuns nas organizações 

privadas, tem também se tornado uma tendência na administração pública. 

O governo tem criado normas que orientam e estimulam a realização de pesquisas com 

os usuários dos serviços públicos, para medir o grau de satisfação. O Decreto nº 3.507, de 13 

de junho de 2000, dispunha sobre o estabelecimento de padrões de qualidade no atendimento 

prestado aos cidadãos pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, 

indireta e fundacional. Em seu Art. 4º institui o Sistema Nacional de Avaliação da Satisfação 

do Usuário dos Serviços Públicos, que foi substituído pelo Decreto nº 6.932, de 11 de agosto 

de 2009, que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica 

a dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no Brasil, institui a “Carta 

de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências. Em seu Art. 12 traz a seguinte redação: “Os 

órgãos e as entidades do Poder Executivo Federal deverão utilizar ferramenta de pesquisa de 

satisfação dos usuários dos seus serviços, disponível no Portal de Serviços do Governo Federal, 

e utilizar os resultados como subsídio relevante para reorientar e ajustar os serviços 

prestados”. Neste sentido é que se ampliou o número de pesquisas sobre a satisfação dos 

usuários dos serviços prestados pelo Programa de Saúde da Família (PSF), como a realizada 

por Santos (2011, p. 77), que observou que: 

 
[...], no que se refere ao relacionamento equipe de saúde-usuário, os usuários avaliam 
que a recepção da equipe do NSF ocorre de maneira atenciosa, disponível e eficiente, 
ou seja, os usuários percebem o cuidado e a atenção por parte dessa equipe e enfatizam 
que os profissionais se dispõem a acolhê-los e ajudá-los em suas questões de saúde. 
Os entrevistados sentem-se bem-recebidos e bem-cuidados pelos profissionais desta 
equipe, além disso, sentem que a atenção que recebem é efetiva, rápida e de grande 
ajuda, podendo, assim, recorrer ao NSF sempre que necessitem.  
 

Fato confirmado em pesquisa realizada por Cotta (2005, p. 230): onde “as variáveis 

relativas à educação, gentileza, boa vontade, capacidade de escuta e capacidade de entender os 

motivos do paciente apresentam um percentual acima de 75%” de usuários satisfeitos o que 
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permite afirmar que em ambos os casos existia um bom relacionamento entre os profissionais 

que integram o PSF e os usuários dos serviços oferecidos.  

Resultado semelhante foi encontrado em pesquisa contratada pela Associação dos 

Municípios do Médio Vale do Itajaí, Ammovi, (2016, p. 2), realizada entre os usuários da rede 

de saúde à qual mostra que mais de 70% da população faz boa avaliação da saúde pública.  

Contrapondo estes resultados temos a pesquisa do Conselho Federal de Medicina 

(2015, p.42), encomendada pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e realizada pelo Instituto 

Datafolha, entre os dias 10 e 12 de agosto de 2015, que diz que “[...] 54% dos brasileiros 

reprovam o SUS e somente 46% aprovam, entre os insatisfeitos, (36%) apontaram o tempo de 

espera como o maior problema, seguido da pouca quantidade de médicos disponíveis (19%) e 

da falta de estrutura dos locais de atendimento (15%) [...]”.  

Nesta mesma direção temos, Mendes (2017, p. 1) para quem “A saúde agoniza em um 

momento delicado da economia brasileira. A população vive o drama e a incerteza de 

atendimento. A pesquisa Datafolha colocou o tema no topo das prioridades. Para 33% dos 

brasileiros, saúde é o maior problema do país”. 

Compartilhando desta mesma visão, Marina (2012 p.1) diz que “O Sistema de Saúde 

Pública é ruim ou péssimo para 61% da população brasileira, de acordo com pesquisa 

CNI/Ibope divulgada em 12 de janeiro de 2012. A demora no atendimento e na marcação de 

consultas foi o principal problema apontado pelos brasileiros”. 

O tempo de espera como maior problema também foi encontrado em outras pesquisas 

como relatado por Gouveia (2009, p. 117) no Artigo Satisfação dos Usuários com a Assistência 

de Saúde no Brasil, 2003, “[...] onde buscou-se analisar os resultados sobre satisfação com a 

assistência de saúde prestada no ano de 2003. O tempo de espera foi o item que demonstrou 

menor grau de satisfação, no caso de atendimento ambulatorial”. Gouveia (2009, p. 117) 

descreve que em outro Artigo de Satisfação dos Usuários com a Assistência de Saúde no Estado 

de Pernambuco - Brasil, 2005, “[...] que procurou-se conhecer os fatores associados à satisfação 

dos usuários do sistema de saúde pernambucano.  As análises revelaram que o tempo de espera 

e a disponibilidade de medicamentos foram os que geraram menores percentuais de satisfação 

dos usuários”. 
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5 – Plano de Ação 
 
Tabela 1 – Plano de ação para pesquisa de opinião. 

(What) (Why) (Who) (Where) (When) (How) 
O que  Por que Quem Onde Quando Como 
Ação, problema, 
desafio. 

Justificativa, 
explicação, motivo. 

Responsá
vel.  

 
Local. 

Prazo, 
Cronograma. 

Procedimentos, 
etapas. 

Tempo de espera 
para atendimento. 

Para satisfazer às 
expectativas dos 
usuários. 

O 
responsá
vel pela 
pesquisa. 

Unidade 
do PSF. 

Durante o 
tempo 
disponível. 

- Fluxo do tempo 
médio de cada 
consulta; 
-Agendamento do 
atendimento em 
horários diversos. 

Falta de pedidos de 
exames. 

Para atender a 
demanda de forma 
satisfatória. 

O 
responsá
vel pela 
pesquisa. 
 

Unidade 
do PSF. 

Durante o 
tempo 
disponível. 

-Expediente junto a 
Secretaria Municipal 
de Saúde, com o 
objetivo do aumento 
da cota de pedidos de 
exames suficientes, 
para atender a 
demanda. 

Agendamento das 
consultas. 

Para melhorar o 
atendimento, com o 
propósito de satisfazer 
os usuários. 

O 
responsá
vel pela 
pesquisa. 

Unidade 
do PSF. 

Durante o 
tempo 
disponível.  

-Agenda aberta; 
- Aumento dos 
recursos humanos. 

Fonte: Pesquisa elaborada pelo autor (2017) 

Todas as ações propostas têm por objetivo solucionar os problemas, de agendamento, 

através da agenda aberta, isto é a consulta é marcada em qualquer dia útil e durante o horário 

de expediente do PSF, aumento do número de profissionais médicos e dentistas. Quanto ao   

tempo de espera para atendimento propõem-se a realização do fluxo do tempo médio de cada 

consulta e baseado neste o agendamento do atendimento em horários diversos. Em relação falta 

de pedidos de exames sugere-se a realização de expediente junto à Secretaria de Saúde do 

Município, com o objetivo do aumento da cota de pedidos de exames para um número suficiente 

para atender a demanda.   

6 – Conclusões Finais 
 

Ao analisar os gráficos, conclui-se que as críticas da mídia sobre a insatisfação da 

população com os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) não se mostraram 

procedentes na presente pesquisa, pois os dados constantes dos gráficos apuraram que os 

usuários estão satisfeitos com a unidade de forma global, com os profissionais que integram a 

equipe do PSF, com as instalações, a limpeza e os dias e horários de atendimento. Outra 
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constatação é de que a Unidade goza de um alto grau de confiança. Embora a maioria deixou 

claro, na questão aberta do questionário, que esperam que o atendimento melhore.  

Em relação às questões que tiveram um índice de satisfação inferior aquele dado a 

Unidade de forma global, pode-se afirmar que no caso do agendamento das consultas este é um 

problema que aparece em outras pesquisas de satisfação de usuários dos serviços de saúde, 

como relata Marina (2012 p. 1) em pesquisa CNI/ Ibope divulgada em 12 de janeiro de 2012. 

Diz que: “A demora no atendimento e na marcação de consultas foi o principal problema 

apontado pelos brasileiros”.  Deve-se estudar outras formas tais como a agenda aberta e o 

aumento de profissionais para atender melhor as expectativas dos usuários. 

 No que diz respeito ao tempo de espera para o atendimento este tem sido um problema 

recorrente em outras pesquisas de satisfação dos serviços de saúde prestados. Como nos relata 

Gouveia (2009, p. 117) em pesquisa contida no Artigo Satisfação dos Usuários com a 

Assistência de Saúde no Brasil, 2003, “[...] Onde os resultados revelaram que o tempo de espera 

foi o item que demonstrou menor grau de satisfação, no caso de atendimento ambulatorial”.  

 Resultado semelhante relata Marina (2012 p. 1) em pesquisa CNI/ Ibope divulgada em 

12 de janeiro de 2012. “A demora no atendimento e na marcação de consultas foi o principal 

problema apontado pelos brasileiros”. Assim como em pesquisa encomendada pelo Conselho 

Federal de Medicina (CFM) (2015, p. 42), realizada pelo Instituto Datafolha, entre os dias 10 e 

12 de agosto de 2015, que diz que “[...] 54% dos brasileiros reprovam o SUS, entre os 

insatisfeitos, (36%) apontaram o tempo de espera como o maior problema. Para atender os 

usuários de maneira satisfatória. Propõem-se a realização do fluxo do tempo médio de cada 

consulta e baseado neste o agendamento do atendimento em horários diversos.  

No que diz respeito às reclamações, podemos destacar o fato de que os números de 

pedidos de exames de auxílio ao diagnóstico são insuficientes, no que se recomenda à gerência 

da Unidade do PSF que faça expediente junto a Secretária de Saúde, no sentido de que sejam 

fornecidos um número de pedidos suficiente para atender a demanda. 

Sugere-se a realização de futuras pesquisas de opinião, junto aos usuários para melhor 

conhecer os seus anseios, em relação aos serviços prestados, e atender as demandas de maneira 

satisfatória.   
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Apêndice 1 – Questionário de opinião 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PNAP 

QUESTIONÁRIO 

01. Na sua avaliação o serviço prestado pelo Posto de Saúde é: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

02. Qual a sua avaliação em relação ao atendimento prestado pelos funcionários 
do Posto: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

03. Na sua opinião, o serviço médico e Odontológico prestado pelo Posto de 
Saúde, é: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

04. No seu ponto de vista, os dias e horários de atendimento do Posto de Saúde, 
são: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

05. Qual a sua avaliação em relação a limpeza do Posto de Saúde: 
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(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

06. Em relação ao agendamento da consulta médica você considera: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

07. Na sua opinião o tempo de espera para ser atendido pelo médico é: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

08. Na sua avaliação as informações prestadas pelos funcionários do Posto de 
Saúde são: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

09. Você confia no atendimento prestado pelo Posto de Saúde: 

(    ) confio muito (    ) confio (    ) confio pouco (    ) não confio 

10. Qual é a sua avaliação em relação ao interesse dos funcionários por solucionar 
o seu problema: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

11. Na sua opinião as instalações do Posto de Saúde são: 

(    ) ótimo (    ) bom (    ) regular (    ) ruim (    ) péssimo 

12. Em poucas palavras qual a imagem que você tem do Posto de Saúde: 

............................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. .... 

............................................................................................................................. ....  

............................................................................................................................. .... 
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