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Resumo
A percepção do cliente da qualidade do serviço e sua satisfação com o resultado recebido é fonte de
informações importantes na busca pela melhoria dos processos. O objetivo deste estudo foi identificar
a percepção da qualidade e a satisfação dos usuários com relação aos serviços de saúde oferecidos
pelas Unidades Básicas de Saúde de Caraguatatub/SP. A pesquisa possui abordagem quantitativa e foi
realizada com 300 usuários das Unidades Básicas de Saúde, selecionados por aceitação e conveniência
dos pesquisados e utilizou como instrumento de coleta de dados um questionário baseado no modelo
SERVQUAL. A análise dos dados foi realizada a partir da estatística descritiva, sendo avaliada a
percepção de qualidade do serviço e o nível de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos pela
rede municipal. Os resultados demonstraram que os pacientes não estão satisfeitos com o atendimento
oferecido nas Unidades. A percepção da qualidade dos serviços oferecidos é baixa, como
consequência da falta de confiança e segurança nos funcionários somada às instalações e
equipamentos antiquados, além de alto índice de estresse percebido no ambiente e distanciamento nas
relações com os médicos.
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The Perception of Quality of Service and the Satisfaction of Users
of the Basic Health Units of Caraguatatuba / SP
Abstract
The perception of the quality of customer service and their satisfaction with the received result is a
source of important information in the search for process improvement. This study aimed to identify
the perception of quality and user satisfaction in relation to health services offered by the Basic Health
Units of Caraguatatuba. The research has a quantitative approach and was performed with 300 users of
the Basic Health Units selected for acceptance and convenience of researched and used as data
collection instrument a questionnaire based on the SERVQUAL model. Data analysis was carried out
using descriptive statistics, and assessed the perception of service quality and the level of user
satisfaction with the services offered by the municipal network. The results showed that the patients
are not satisfied with the service offered in the Units. The perception of quality of services is low as a
result of lack of trust and confidence in staff plus the facilities and outdated equipment, and high levels
of perceived stress on the environment and distancing in relations with doctors.
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1 Introdução
A busca pela qualidade nos serviços é crescente como fator de concorrência entre as
empresas, sejam elas fornecedoras de bens ou serviços. Além das empresas privadas, as
empresas públicas também demonstram preocupação com a qualidade dos serviços
oferecidos. Os serviços de saúde possuem características que lhe são únicas, como alto grau
de dificuldade na percepção da qualidade pelo usuário, além de estarem sujeitos a diferenças
ponderáveis entre as expectativas do consumidor e a entrega do serviço efetivamente. A
Unidade Básica de Saúde é o local prioritário da oferta dos serviços públicos de saúde, o que
a deixa sempre mais próxima ao cotidiano de pessoas, que são peças fundamentais de estudo
para o alcance do nível de qualidade desejado.
O Sistema Único de Saúde foi instituído pela lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, para
garantir a saúde como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Desde então diversas políticas vêm sendo
desenvolvidas para atingir resultados satisfatórios no atendimento da população. Recursos
financeiros são extremamente necessários para que haja melhoramento dos processos com
intuito de alcançar a satisfação dos usuários. A cidade de Caraguatatuba/SP investiu em 2015
o total de 25,93% de toda arrecadação municipal nas ações e serviços de saúde, conforme os
dados disponibilizados ao Ministério da Saúde por meio do Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Saúde, o equivalente a pouco mais de 67 milhões de reais. (SIOPS,
2015). Este percentual está acima do que é determinado para aplicação pela Lei
Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, que prevê o mínimo obrigatório de 15%. Surge
uma questão: Qual a percepção do usuário em relação à qualidade dos serviços e a
aglomeração nas Unidades Básicas de Saúde de Caraguatatuba?
Este trabalho tem como justificativa a deficiência dos esforços praticados pelo governo que
muitas vezes não são sentidos pela população diante do aumento constante da demanda pelos
serviços públicos de saúde. Entender a percepção do usuário da qualidade dos serviços
prestados nas Unidades Básicas de Saúde e medir o nível de satisfação desses usuários pode
fornecer informações importantes para que os investimentos sejam direcionados de forma a
atender as necessidades da população.
A pesquisa tem como objetivo geral identificar a percepção da qualidade e aglomeração no
atendimento e a satisfação dos pacientes em relação aos serviços de saúde oferecidos pelas
Unidades Básicas de Saúde no município de Caraguatatuba, interior de São Paulo e, como
objetivos específicos, analisar a percepção de qualidade e de aglomeração no ambiente do
atendimento, bem como avaliar a satisfação do usuário com os serviços oferecidos.
O trabalho está estruturado em cinco seções, sendo a primeira a parte introdutória, seguida da
abordagem teórica. A terceira seção se encontra os procedimentos metodológicos
desenvolvidos, a quarta contempla-se a análise e discussões dos dados coletados e por fim, as
considerações finais.
2 Referencial Teórico
Expõem-se, nessa seção, conceitos relativos a percepção da qualidade em serviços e a
percepção de aglomeração.
2.1 Percepção da Qualidade dos Serviços
Um dos primeiros indicadores desenvolvidos especificamente para medir a qualidade de um
serviço, dada à necessidade de mensurá-la de forma representativa, a fim de identificar os
aspectos do serviço que carecem de melhoria, é conhecida como SERVQUAL.É uma forma
de avaliar o montante de melhorias imprescindíveis para cada aspecto bem como apurar o
impacto dos empenhos feitos para a eventual consolidação destes avanços. Se por um lado a

qualidade do produto pode ser medida de forma prática, observando-se, por exemplo,
aspectos como a durabilidade e a ausência de defeitos, por outro lado o serviço não possui tais
características e mensurar sua qualidade torna-se mais viável pelo julgamento que os clientes
fazem desse serviço (PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1994; ZEITHAML,
BITNER e GREMLER, 2014).
A escala SERVQUAL é constituída pelas cinco dimensões de qualidade de serviço e a
pesquisa consiste em 22 características de serviço vinculadas a cinco dimensões, sendo elas:
confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangíveis. É possível pelos resultados
confirmar ou desconfirmar as expectativas do cliente, que geralmente responde um
questionário através de uma escala de sete pontos, classificando desde concordo totalmente a
discordo totalmente (PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1991; GRÖNROOS, 2009;
ZEITHAML, BITNER e GREMLER, 2014).
A SERVQUAL é utilizada por profissionais do marketing com o objetivo de auferir sua
percepção da qualidade do serviço prestado, de forma que os registros coletados forneçam
notas onde é possível avaliar o desempenho da empresa. Notas de expectativas maiores que as
de desempenho demonstram que o serviço é de má qualidade, do contrário, notas de
desempenho maiores que as de expectativas compravam um serviço de boa qualidade
(LOVELOCK e WRIGHT, 2001).
A partir dos dados colhidos por meio de uma pesquisa SERVQUAL é possível determinar o
escore médio da lacuna entre as expectativas do cliente e suas percepções do serviço recebido
em cada atributo do serviço, bem como medir a qualidade do serviço de uma empresa e
comparar seu desempenho ao de companhias concorrentes, avaliar a relação entre a
expectativa do cliente e a percepção em um longo período de tempo e com isso analisar os
segmentos com disparidade significativa, ou ainda comparar a atuação dos departamentos da
mesma empresa com o objetivo de medir a qualidade do serviço interno. Esta ferramenta
originou vários estudos direcionados a avaliação da qualidade do serviço em todos os
continentes. A escala SERVQUAL já foi utilizada em diversos ramos de serviços, desde
prática médica em clínicas particulares a programas de recreação pública, hospitais, bancos,
restaurantes entre outros (PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1994; ZEITHAML,
BITNER e GREMLER, 2014).
As características da escala devem ser ponderadas antes da utilização do instrumento e sua
aplicação requer cautela em qualquer circunstância. Além dos serviços, tanto o ambiente
cultural quanto os mercados diferem entre si, fazendo com que possa ser necessário o ajuste
do conjunto original com o acréscimo ou decréscimo de aspectos aos determinantes e
atributos já existentes. A visão gerencial do serviço provê importantes conceitos para o início
da caracterização do serviço prestado, porém a adequação da escala deve ocorrer de forma
cuidadosa para cada situação em especial (GRÖNROOS, 2009).
O conjunto de estimulos situacionais somados às expectativas do cliente servirão de base para
a avaliação, uma vez que a relação entre a perecpção do serviço prestado e a expectativa do
cliente compõem o nível de satisfação do cliente.
2.2 Percepção de Aglomeração
A percepção de crowding, no português aglomeração, corresponde à consequência emocional
causada pela medida objetiva do ambiente que nada mais é que densidade, seja ela humana ou
espacial. Diversas pesquisas sobre crowding mostram-se relevantes na academia e apresentam
resultados negativos às percepções da aglomeração, como por exemplo, o desconforto
cognitivo com a experiência de aquisição, diminuição dos níveis de satisfação e menor tempo
de permanência no ambiente, mas nem sempre as avaliações são negativas (HUI e
BATESON, 1991; MACHLEIT et al., 2000; EROGLU et al., 2005).

O processo pelo qual as sensações físicas, como imagens, sons e odores, são selecionadas,
organizadas e interpretadas é chamado de percepção, e geram significado de acordo com a
interpretação final de um estímulo. Atualmente a questão das experiências sensoriais tornouse prioridade máxima na escolha de um serviço ou produto (SOLOMON, 2011).
Como estado psicológico e experiencial originado quando a realidade do ambiente não atende
à demanda do consumidor em relação ao espaço, a percepção de crowding é composta de
duas dimensões. No caso da percepção de crowding pela dimensão da densidade humana, o
cliente encontra um número elevado de outros consumidores e isso acarreta dificuldade ou
mesmo impede a interação social no ambiente, já na percepção pela dimensão espacial o
cliente depara-se com o excesso de elementos físicos no ambiente ao qual está inserido.
Quando há a interferência ou restrição das atividades devido à densidade, experimentam-se os
sentimentos de crowding que podem levar a frustração dos objetivos e afetar negativamente a
satisfação do cliente (MACHLEIT, KELLARIS e EROGLU, 1994; MACHLEIT e EROGLU,
2000; ROMPAY et al., 2008; QUEZADO et al., 2012).
O ambiente é composto por vários elementos que ajudam os clientes a concluir sobre
informações que não estão acessíveis, e formam pistas a esses clientes com base em seu
conhecimento prévio a respeito da situação. Em algumas pesquisas verificou-se que as
resposta negativas à percepção de crowding estão relacionadas ao maior nível de estresse
gerado pelo aumento da densidade humana ou espacial, comportamento esse pertinente a sua
percepção da estética relacionada ao produto ou ao local onde o serviço é oferecido (PONS e
LAROCHE, 2007; KUMAR, PETERSEN e LEONE, 2010; PAN e SIEMENS, 2011)
Os fatores situacionais despertam emoções no cliente que podem interferir na satisfação
positiva ou negativamente. O conceito de emoção possui inúmeras genealogias e entende-se
pela abrangência de sentimentos e mudanças de pensamentos ou comportamentais. São
variações na forma de se relacionar com o ambiente e alterações psicológicas não ocasionadas
por condições físicas; condutas descontroladas e involuntárias; a manifestação ou constância
de crenças. Esses acontecimentos derivam geralmente de fatos externos, podendo ocorrer em
resposta a pensamentos ou ainda a ações da própria pessoa. A exposição a acontecimentos
que envolvem emoções podem afetar o cliente desencadeando mudanças no corpo, de forma
que os sentimentos dessas reações compõem a experiência emocional. (BAGOZZI,
GOPINATH e NYER, 1999; FRIJDA, 2000; FINEMAN, 2001).
A situação de crowding pode influenciar as variáveis psicológicas como a satisfação de
compra e emoções, ou seja, a estrutura física do ambiente, o atendimento eficiente e a
dificuldade de locomoção influenciam na percepção do cliente em um local com alta
densidade de pessoas. As emoções do consumidor diferem em positivas e negativas de acordo
com a experiência em lugares abarrotados, e devem ser entendidas de forma ampla levando-se
em consideração as situações de aglomeração experimentadas pelo cliente no dia a dia, bem
como as influências culturais da localidade, uma vez que vivências, valores e compreensões
individuais de cada sociedade podem pautar as reações dos indivíduos a altas densidades
(LAROCHE, 2007; WINKEL, 2009; BOYKO e COOPER, 2011)
A emoção é composta de sentimentos que representam dor ou prazer, avaliada em boas ou
más a partir de estímulos. São processos mentais dos quais fazem parte sentimentos, humores
e provavelmente atitudes, ou seja, é um estado mental de prontidão que é exteriorizado nos
gestos, posturas e expressões faciais, podendo ainda derivar em atuações peculiares para
assegurar ou confrontar a postura da pessoa que o experimenta. A avaliação subjetiva do
estímulo na conjuntura das necessidades singulares e do potencial de enfrentamento alcançado
pelo individuo motiva a resposta emocional (BAGOZZI, GOPINATH e NYER, 1999;
FRIJDA, 2000 apud AVILA e MAYER, 2010).

3 Procedimentos Metodológicos
Com o propósito de atender ao objetivo geral proposto neste estudo, foi utilizado as seguintes
escalas, para identificar a percepção que o usuário tem dos serviços médicos prestados pela
UBS, com 15 questões referentes à interação médica e diagnóstico, exibidas adaptadas do
trabalho realizado por Urdan (2001), em seguida foi medido a percepção da qualidade do
serviço , através da escala SERVQUAL, proposta por Parasuraman, A.; Zeithaml, V. A.;
Berry, L. L.(1985). As variáveis que identificaram a percepção da aglomeração foram o
constructo da emoção e do estresse utilizada a escala gerada por Santos et al. (2015).
A abordagem é predominantemente quantitativa (MALHOTRA, 2012) com amostragem não
probabilística (HAIR JÚNIOR et al., 2009) sendo a amostra foi por conveniência. Conforme
cálculo amostral, para uma população de aproximadamente 100.000 habitantes, com erro
inferencial de 6% e nível de confiança de 95%, seriam necessários 267 indivíduos para
compor a amostra. Esta pesquisa obteve um total de 300 questionários respondidos.
O questionário foi organizado em 53 questões, sendo 3 perguntas estruturadas abertas, que
permitem ao respondente exprimir suas opiniões e motivações. Além de 5 afirmativas de
múltipla escolha, definida como questões onde o entrevistado seleciona uma ou mais opções
de resposta dentre as alternativas apresentadas (MALHOTRA, 2012). Outras 45 afirmativas
foram estruturadas em escala de concordância do tipo Likert de sete pontos, empregada
normalmente em pesquisas quantitativas (GIL, 1999; CUNHA, 2007). E por último perguntas
sobre os dados demográficos e perfil socioeconômico.
O pré-teste dessa pesquisa foi realizado na UBS Centro, no primeiro dia de coleta, com a
aplicação de 10 questionários para assegurar que os objetivos desse trabalho fossem atingidos.
Após a aplicação, a única alteração necessária no questionário foi a inserção da frase
“responda uma opção para cada linha” na questão 38 referente às emoções, pois houve
confusão entre os respondentes de modo que entenderam haver apenas uma opção para a
questão. Feita a alteração, não foi identificada nenhuma outra anormalidade derivada das
perguntas, e assim deu-se continuidade às entrevistas.
3.1 Plano de Análise dos Dados
Para o tratamento das respostas coletadas foi utilizado o programa de planilhas eletrônicas
Excel, onde foi analisada cada variável por meio do cálculo de média das respostas obtidas
dos entrevistados de modo que gerassem os dados percentuais, os quais foram separados e
analisados para consequente discussão dos dados.
4 Análise e Discussão dos Dados
Os dados obtidos por meio da aplicação do questionário que ocorreu entre os dias 03 de
março e 06 de maio de 2016 nas 10 Unidades Básicas de Saúde em funcionamento no
município de Caraguatatuba. Dos 300 questionários coletados, 75% foram respondidos por
mulheres e 25% por homens. Segundo os critérios de classificação econômica da Abep
(2014), 56% dos entrevistados são da classe C, enquanto 39% da classe B e 5% da classe D.
A classe A apresentou apenas um respondente.
Em relação à escolaridade do chefe da família, 43% da amostra foi composta por pessoas com
ensino médio completo ou superior incompleto, 36% com ginásio completo ou colegial
Incompleto, 16% com superior completo e 5% com primário completo ou ginásio incompleto.
Quanto à escolaridade do respondente, observou-se maioria com ensino médio completo, 56%
dos entrevistados possuem ensino colegial completo ou superior incompleto, contra 37% com
ginásio completo ou colegial Incompleto e apenas 7% com superior completo. Acerca da
idade, verificou-se uma amostragem homogênea, com predominância por pessoas adultas com
idade entre 31 e 40 anos correspondendo a 34% dos entrevistados, seguido da população

idosa, acima dos 50 anos, com 32% dos respondentes. A população com idade entre 18 e 30
anos compuseram 19% do total e as pessoas com idade entre 41 e 50 anos somaram 15% dos
entrevistados. A média de idade ficou em 42,8 anos.
Observou-se que 38% dos entrevistados vão à Unidade Básica de Saúde 2 vezes ao ano, 25%
apenas 1 vez por ano, 15 % dos respondentes vão a UBS 3 vezes por ano, outros 12%
frequentam 4 vezes por ano e apenas 10% comparecem mais de 4 vezes por ano. A aplicação
da escala SERVQUAL com as cinco dimensões, apontou que os usuários das UBS’s de
Caraguatatuba não estão satisfeitos com os aspectos da escala.
A pesquisa realizada permitiu identificar quais os aspectos abordados pela escala
SERVQUAL que precisam de maior intervenção para que os usuários percebam a qualidade
dos serviços oferecidos nas Unidades Básicas de Saúde. A partir da organização das variáveis
em ranking, pode-se perceber que as duas variáveis com pior desempenho são da dimensão
confiança, segundo Lovelock e Wright (2001) a capacidade de fornecer o serviço como
prometido ao longo do tempo e, de acordo com Zeithaml, Bitner e Gremler (2014) a principal
dentre as cinco dimensões da qualidade.
O ranking das variáveis analisadas na escala SERVQUAL exposto na tabela 1, permite
observar quais aspectos devem sofrer intervenção inicial para o alcance de melhorias,
considerando que a interferência em alguns itens pode causar reflexos positivos também em
outros posteriormente.
Tabela 1: Ranking das variáveis da escala SERVQUAL
Item
Dimensão
Variável Analisada

Percentual

1

Confiança

Os exames são entregues no prazo combinado

32%

2

Confiança

A UBS realiza bem o serviço desde o primeiro atendimento.

37%

3

Tangibilidade

A sinalização dos consultórios e salas é suficiente.

39%

4

Confiança

Os serviços oferecidos pela UBS são realizados no tempo esperado.

41%

5

Tangibilidade

A UBS possui equipamentos modernos e atualizados.

43%

6

Segurança

Os serviços oferecidos pela UBS são confiáveis.

43%

7

Presteza

Os funcionários da UBS estão sempre livres para atender as minhas
solicitações.

44%

8

Presteza

Os funcionários da UBS trazem exatamente a informação que você
pediu.

46%

9

Presteza

Os funcionários solucionam meus problemas.

46%

10

Empatia

Os funcionários da UBS entendem as minhas necessidades
específicas.

46%

11

Empatia

A UBS tem funcionários que lhe dão atenção pessoal.

47%

12

Confiança

Quando você tem um problema, os funcionários mostram interesse
em solucioná-lo.

48%

13

Presteza

Os funcionários estão dispostos a ajudá-lo se você tem problemas ou
dúvidas.

48%

14

Tangibilidade

As instalações físicas da UBS possuem boa aparência.

49%

15

Empatia

A UBS tem funcionários, na quantidade e com a qualidade
necessária para dar atenção pessoal aos pacientes.

51%

16

Segurança

Os funcionários da UBS demonstram segurança e domínio.

53%

17

Confiança

Na sua percepção os funcionários são bem instruídos para atendê-lo.

54%

18

Empatia

A UBS está comprometida com os interesses que eu manifesto.

54%

19

Segurança

Os funcionários demonstram cortesia.

57%

20

Segurança

A UBS que você utiliza oferece um serviço de qualidade.

57%

21

Segurança

Os funcionários estão preparados para responder as minhas
perguntas.

58%

22

Empatia

A UBS tem horário de atendimento conveniente para todos.

59%

23

Tangibilidade

Você está satisfeito com o serviço de limpeza da UBS.

64%

24

Tangibilidade

Os funcionários estão bem vestidos e têm boa aparência.

68%

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2016).

Nos dados obtidos na pesquisa com relação a percepção de aglomeração nas UBS’s,
envolvendo as emoções e o estresse, pode-se verificar que os pacientes estão estressados e
externando emoções negativas. A média da variável emoções ficou em 58% para as opções
que representam as emoções negativas conforme resumo dos dados na tabela 2:
Tabela 2: Percentuais da variável Emoções
Emoções
Variáveis analisadas
Infeliz

Neutro

Feliz

56%

29%

15%

Irritado

Neutro

Prazeroso

68%

17%

15%

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

64%

18%

19%

Melancólico

Neutro

Contente

55%

28%

18%

Desesperado

Neutro

Esperançoso

48%

28%

24%

Entediado

Neutro

Descontraído

60%

31%

9%

58%

25%

17%

Como você se sente ao ser atendido na UBS?

Média geral da teoria Emoções
Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2016).

Nos percentuais obtidos na dimensão estresse, observa-se que os ambientes das Unidades
Básicas de Saúde deixam os pacientes em sua maioria nervosos, tensos, agitados, apavorados
e apressados, ou seja, a insatisfação mensurada na avaliação da qualidade dos serviços
prestados é fortemente influenciada pelo estresse enfrentado pelos pacientes. A média geral de

avaliação do construto estresse ficou em 64%, ou seja, os pacientes estão realmente
estressados, em sua maioria tensos, como pode ser observado na tabela 3:
Tabela 2: Médias de avaliação da dimensão Estresse
Estresse
Variáveis analisadas

Média de avaliação

Quando eu vou a UBS eu me sinto nervoso.

65%

Quando eu vou a UBS eu me sinto tenso.

64%

Quando eu vou a UBS eu me sinto agitado.

55%

Quando eu vou a UBS eu me sinto apavorado.

65%

Quando eu vou a UBS eu me sinto apressado.

69%

Média geral da teoria Estresse

64%

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2016).

A percepção dos resultados acontece na maioria das vezes com base nas impressões e detalhes
que são disponibilizadas no decorrer do procedimento. Na avaliação dos serviços de saúde são
valorizados tanto a qualidade técnica como a credibilidade, segurança, habilidade técnica,
além do processo pelas qualidades funcionais, como o conforto, higiene, presteza e cuidado.
A partir dos dados coletados na pesquisa verificou-se que a dimensão de interação médica e
diagnóstico foi avaliada de forma positiva, com média geral de avaliação de 53%. A tabela 4
apresenta de forma resumida e ordenada os percentuais médios de cada variável analisada:
Tabela 4: Médias de avaliação da dimensão Interação Médica e Diagnostico
Interações do Médico e Diagnóstico
Item

Variáveis analisadas

Média de avaliação

1

O médico me explica pessoalmente os exames que terei de fazer, em vez de
deixar a explicação por conta de recepcionistas e/ou enfermeiras.

40%

2

O médico me examina cuidadosamente antes de concluir meu problema.

50%

3

O médico me explica por completo as razões dos exames que eu terei de fazer.

50%

4

O médico me inspira total confiança.

51%

5

O médico tem real interesse pela minha pessoa.

51%

6

O médico ouve o que eu tenho a dizer.

52%

7

O médico normalmente me dá informações suficientes sobre minha saúde.

53%

8

O médico tem um interesse sincero por mim.

54%

9

O médico me dá total atenção quando estou com ele.

55%

10

O médico é bastante minucioso em meu atendimento.

57%

11

O médico dedica o tempo necessário em meu atendimento.

57%

12

O médico fala com clareza, usa palavras que eu entendo.

57%

13

O médico é cuidadoso para me explicar o que eu tenho que fazer.

58%

14

O médico explica sempre os problemas de saúde que eu tenho.

58%

15

O médico me trata com respeito.

59%

Média geral da teoria Interações do Médico e Diagnóstico

53%

Fonte: Baseado nos dados da pesquisa (2016).

O atendimento médico é o principal serviço ofertado pelas UBS’s, que vão desde inalações,
injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais até tratamentos odontológicos,
encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica, portanto merecem
atenção especial e podem ser melhorados por meio de explanações mais eficazes a respeito do
estado de saúde do paciente e dos procedimentos que serão realizados para sanar eventuais
problemas.
5 Conclusões
O objetivo desta pesquisa foi identificar a percepção da qualidade no atendimento e a
satisfação dos pacientes em relação aos serviços de saúde oferecidos pelas Unidades Básicas
de Saúde no município de Caraguatatuba. Para isso, foi analisada a percepção de qualidade e
de aglomeração no ambiente do atendimento, bem como avaliada a satisfação do usuário com
os serviços oferecidos.
Por meio da análise das dimensões da escala SERVQUAL a pesquisa revelou que os usuários
das UBS’s não estão satisfeitos com os serviços prestados. A percepção da qualidade dos
serviços teve baixo índice na avaliação, 49%, o que demonstra que os serviços recebidos não
estão nem mesmo atingindo a expectativa dos pacientes e isso faz com que fiquem
insatisfeitos e estressados.
Observou-se que a confiança dos pacientes está abalada como reflexo de possíveis erros na
execução dos serviços, não cumprimento dos prazos combinados, com 32% e funcionários
omissos e sem esforço em solucionar os problemas dos pacientes, com 48% na média de
avaliação. Diante disso, sugere-se que as UBS’s identifiquem as limitações nos
procedimentos referentes à entrega dos exames para eliminar possíveis gargalos no processo e
com isso possam cumprir os prazos estipulados para entrega. A instituição deve oferecer
capacitação aos funcionários envolvidos no atendimento para inteirá-los dos métodos, assim
eles se sentirão preparados para responder aos questionamentos dos usuários e motivados a
atendê-los com maior interesse. Recomenda-se ainda a identificação dos erros que possam
estar sendo cometidos para com isso promover a diminuição desses erros desde o primeiro
atendimento.
A imagem dos serviços oferecidos é fortemente influenciada pelos tangíveis que os compõem.
Verificou-se que os equipamentos e instalações das Unidades não são vistos como modernos
e atualizados, com 43% e os pacientes consideram a sinalização dos consultórios e salas
insuficiente, com 39%. O município de Caraguatatuba aderiu ao Programa Qualis-UBS do
governo do estado que tem por objetivo qualificar as Unidades Básicas de Saúde na oferta de
serviços, melhorando a infraestrutura e ambiência. O projeto envolve desde reforma predial,
ampliação de salas e consultórios à aquisição de novos equipamentos modernos e atualizados,
mobiliários e instrumentais. A partir dessas observações, as UBS’s podem conciliar os
esforços do projeto à avaliação dos aspectos tangíveis dos serviços prestados. Para melhorar o
baixo índice de avaliação da sinalização dos consultórios, sugere-se a instalação de placas de
identificação nas salas e consultórios de maneira visível, bem como a sinalização dos acessos
ao longo de corredores. Sugere-se que seja realizada uma avaliação antes e depois da

implantação dos desenvolvimentos, para se analisar quais as melhorias realmente foram
instaladas.
Os dados coletados permitiram observar que o atendimento ao paciente é deficiente por parte
dos funcionários. A avaliação negativa da responsividade demonstrou que os pacientes
sentiram-se ignorados, e observaram descompromisso na atenção dada pelos funcionários,
com média geral de 49%. Recomenda-se, mais uma vez, a capacitação e treinamento do
pessoal, da mesma forma, sugere-se às UBS’s que elas identifiquem os motivos pela falta de
disponibilidade para o atendimento que, pode significar número insuficiente de funcionários.
O paciente almeja serviços que inspirem segurança, principalmente quando se trata de
serviços de saúde, a pesquisa revelou que os usuários das Unidades Básicas de Saúde
sentiram-se seguros com os serviços oferecidos, porém a avaliação foi regular, com média de
avaliação de 54%, e por isso aconselha-se à UBS’s a investigação de quais serviços não
geraram confiança e assim busque-se a melhoria dos índices. Embora o acolhimento das
UBS’s seja realizado por microáreas e as equipes divididas também dessa forma para maior
abrangência e especificidade, identificou-se que os pacientes não estão satisfeitos com a
empatia dos funcionários no atendimento, com 51% de média de avaliação. A maioria dos
pacientes considerou o atendimento realizado de maneira generalizada e avaliou
negativamente não só a atenção à eles dispensada, como também o atendimento das
necessidades específicas. Aconselha-se, portanto, que as UBS’s intervenham junto aos
funcionários e averiguem as causas desta forma de atendimento.
Os serviços de saúde envolvem condições psicológicas que contribuem para a formação de
emoções negativas durante o atendimento e esses fatores somados aos aspectos já abordados
com avaliações negativas, ocasionaram a avaliação com grande nível de sentimentos
desfavoráveis. Os resultados demonstraram ainda que, o ambiente das UBS’s favoreceu o
estresse do paciente, as emoções negativas tiveram média de 58%. O alto nível de estresse
está certamente relacionado a esses mesmos aspectos, como por exemplo, a insatisfação com
os prazos de entrega e a falta de atendimento individualizado, logo, a melhoria dos índices
relacionados a essas dimensões podem gerar resultado em médio e longo prazo. Para o
alcance destas melhorias sugere-se o aprimoramento dos processos e a disseminação da
cultura de qualidade total nas UBS’s, de modo que as emoções positivas estejam atreladas
intrinsecamente aos serviços de saúde e a assertividade dos processos culmine num ambiente
mais relaxado.
O atendimento médico é o principal serviço ofertado pelas UBS’s e, portanto merecem
atenção especial. Obteve-se média de avaliação de 53% e por isso é importante para as
Unidades Básicas de Saúde não somente promoverem ações de estreitamento dos laços entre
os pacientes e os médicos, como também incentivarem o diálogo entre as partes. Sugere-se às
UBS’s o incentivo aos profissionais para transmitirem as informações de maneira clara e, da
mesma forma guiarem os usuários para questionarem e escutarem de forma receptiva as
orientações recebidas.
Desta maneira, este trabalho trouxe contribuições acadêmicas adaptadas para o ambiente de
Unidades Básicas de Saúde, no que concerne aos estudos da percepção da qualidade dos
serviços e satisfação do cliente. Como já ressaltava Grönroos (2009), a visão gerencial do
serviço fornece importantes conceitos para a caracterização do serviço prestado. Diante da
observação de Hoffman e Bateson (2003) de que a satisfação do cliente é uma avaliação
específica da transação, mensurada no curto prazo, à medida que a qualidade do serviço
provém da avaliação geral de um desempenho, auferida no longo prazo, sugere-se para
trabalhos futuros novas pesquisas após as melhorias das condições das UBSs, assim como em
outras atividades oferecidas pela instituição para avaliação da qualidade do serviço oferecido.
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