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SPECHT, Clarice Maria. Percepção de Usuários da Unidade de Saúde Escola da 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/SC: uma abordagem qualitativa. 
Dissertação (Mestrado em Saúde e Gestão do Trabalho) - Programa do Mestrado 
em Saúde e Gestão do Trabalho, Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2011. 
 
Orientador: Dr. Antonio Carlos Marasciulo  
Co-orientadora: Dra. Águeda Lenita Pereira Wendhausen 
 
 
Resumo: A percepção da satisfação dos usuários dos serviços de saúde é um 
importante instrumento na avaliação da qualidade de processos de trabalho. O artigo 
descreve a satisfação dos usuários da Unidade de Saúde Escola da Universidade do 
Vale do Itajaí no município de Itajaí/SC através de estudo exploratório de análise de 
conteúdo.. Os sujeitos da pesquisa foram usuárias do serviço que estavam em 
acompanhamento há mais de um ano. Os dados foram coletados mediante 
entrevistas semi-estruturadas e registros nos prontuários médicos. As categorias 
foram construídas através da organização dos relatos e da análise levantadas 
durante as entrevistas: acolhimento, resolutividade e assistência conjugada com 
ensino/aprendizagem. Percebe-se que a satisfação tem um sentido amplo, desde 
questões estruturais, processos e resultados. As principais percepções das usuárias 
em relação ao serviço se referem ao acolhimento, atendimento humanizado, 
comunicação efetiva, empatia nas relações e resolução de problemas de saúde.  
Fica evidenciada a importância de valorizar o que as usuárias pensam a respeito da 
Unidade de Saúde Escola, para melhorar as abordagens na atenção bem como 
provocar uma discussão sobre a assistência conjugada com ensino/aprendizagem.  
 
Palavras-chave: qualidade da assistência à saúde, satisfação dos usuários, 
educação profissionalizante. 
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SPECHT, Clarice Maria. Perception of Users of the School Health Unit (USE) of 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/SC: a qualitative approach. Paper 
(Master Degree in Health and Management of Work) – Master Degree Program in 
Health and Management of Work - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí/SC, 2011. 
 
Abstract: The perception of consumer satisfaction is an important tool for assessing 
the quality of work processes. The article describes the perceptions of clients of the 
School Health Unit of Universidade do Vale do Itajaí, in the municipality of Itajaí, SC, 
Brazil, through an exploratory study of content analysis. The research subjects were 
clients in follow-up for over one year. The data were collected by means of semi-
structured interviews and from the patient’s medical records. The categories were 
built by organizing the reports and the analysis of information gathered during the 
interviews: clients’ reception, problem solving, and health care connected with 
teaching/learning. It was observed that satisfaction has broad meaning for the client, 
ranging from structural issues to processes and results. The users’ main perceptions 
regarding to the service related to the reception they received, humanized health 
care, effective communication, empathy in the relations and the resolution of health 
problems. The importance is evident of appreciating clients’ opinions about the 
School Health Unit in order to improve the health care approaches and prompt 
discussion about health care in connection with teaching/learning. 
 
Key words: quality of health care, consumer satisfaction, professional education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A avaliação dos serviços de saúde, subsidiada pela percepção de usuários, 

vem sendo considerada um importante instrumento do processo de trabalho 

gerencial, na medida em que possibilita aos gerentes desses serviços, repensar o 

atendimento prestado e desse modo, satisfazer as expectativas desses usuários 

(TRONCHIN et. al., 2006). 

Avaliar significa atribuir juízo de valores (CONTANDRIOPOULOS et al., 

2002). A avaliação em saúde é um processo crítico-reflexivo sobre as práticas e os 

processos desenvolvidos no âmbito dos serviços de saúde (GONÇALVES, 2009). 

O campo do conhecimento denominado avaliação dos serviços, tem suas 

matrizes teóricas oriundas de outras áreas do conhecimento que utiliza os mesmos 

métodos e técnicas da pesquisa social. Segundo Deslandes (1997), a avaliação dos 

serviços de saúde é uma área já consolidada em suas várias linhas de abordagens. 

A utilização de indicadores de avaliação econômica, tecnológica e de 

qualidade de atenção em saúde (acesso, utilização, cobertura, eficácia, satisfação 

do usuário, objetivos, estrutura, processos, resultados, entre outros) é hoje 

reconhecida e amplamente divulgada. Este campo de conhecimento denominado 

¨avaliações de serviços¨ apesar de dispor de várias linhas de pesquisa tem suas 

matrizes teóricas oriundas de outras áreas de conhecimento (DESLANDES, 1997).  

As avaliações em saúde no Brasil, segundo Medina et al. (2005) estão sendo 

desenvolvidas de forma progressiva, concomitantemente com a implantação e a 

implementação dos programas do Ministério da Saúde - MS. A implementação da 

avaliação em um programa requer o desenho de uma matriz que apresente os 

critérios/indicadores e os parâmetros que serão utilizados, bem como as suas 

respectivas fontes de informação a serem consideradas. 

Segundo Silva (2005), a transformação de dados em informação para a 

utilização em avaliação, requer a formulação de uma pergunta específica que orienta 

a análise e os possíveis sentidos a serem atribuídos aos achados empíricos. 
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Com base no enfoque sistêmico e preocupado em avaliar a qualidade do 

cuidado médico, Donabedian organizou diversas propostas de abordagem na tríade 

estrutura-processo-resultados (SILVA, 2005). 

A satisfação dos usuários do sistema de saúde é importante como abordagem 

avaliativa por estabelecer processos sistemáticos, não apenas por meio de 

indicadores de processo, estrutura e resultados, mas também por meio de 

indicadores de impacto sobre a saúde da população.  

Com o objetivo de conhecer a percepção de usuários, a avaliação espera 

contribuir com a qualidade da assistência na saúde. Novaes (2000) argumenta que a 

pesquisa de avaliação desenvolve-se mais frequentemente quando o seu objetivo é 

conhecer o impacto de um programa, sendo este mensurado através dos resultados 

observados sobre condições específicas da população. 

O campo da saúde é formado por instituições públicas e privadas que 

desenvolvem ações de promoção, prevenção, reabilitação e cura voltada para a 

população. Segundo Silva (2005), para delimitar o objeto a ser avaliado, é 

necessário definir quais os níveis da realidade que se quer estudar.  

Com a definição do objeto a ser estudado, a avaliação pode produzir 

melhorias nas intervenções em saúde, aumentando assim à cobertura, o acesso, a 

eqüidade, a qualidade técnica, a efetividade, a eficiência e a percepção dos usuários 

a seu respeito (SILVA, 2005). 

Segundo Contandriopoulos et al. (2002), os avaliadores podem buscar: 

ampliar os conhecimentos, ampliar seu prestígio e poder, obter uma promoção e 

promover uma idéia que lhes é cara. Os usuários podem buscar: benefícios com 

serviços diferentes dos disponíveis habitualmente e reduzir sua dependência 

perante os profissionais. 

A Unidade de Saúde Familiar e Comunitária - USFC da Universidade do Vale 

do Itajaí - UNIVALI é um cenário de prática profissional, que objetiva a formação 

acadêmica voltada para os princípios do Sistema Único de Saúde - SUS.  É 

administrada pela UNIVALI em parceria com a Secretaria de Saúde do Município de 

Itajaí/SC. Este modelo de funcionamento é estruturado através de um convênio 

firmado entre a Universidade e a Secretaria de Saúde do Município de Itajaí. A 
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USFC é um local onde os acadêmicos dos cursos da área da saúde pertencentes ao 

Centro de Ciências da Saúde – CCS, realizam atividades em nível ambulatorial. Os 

pacientes atendidos por este serviço de saúde são provenientes do município de 

Itajaí e de alguns municípios da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí – 

AMFRI.  

A avaliação da percepção de usuários da USFC, como estrutura voltada à 

atenção à saúde juntamente com formação profissional, é uma importante fonte de 

indicadores dos serviços prestados para a população, bem como, referência para a 

implementação das ações desenvolvidas por este serviço de saúde.  

Para realizar estas avaliações, tem-se a opção de que a mesma seja  

realizada pelo método de pesquisa qualitativa ou quantitativa. As duas metodologias 

são importantes fontes de levantamento de dados e que podem contribuir no 

contexto das percepções da satisfação dos usuários nos serviços de saúde. 

A abordagem qualitativa através do estudo exploratório, opção para o 

desenvolvimento deste estudo, vem ao encontro da necessidade e a importância 

desses modelos de pesquisa em ciências sociais e para a formação profissional 

voltada para os princípios do SUS, bem como meio para conhecimento científico 

aplicado na prática profissional. 

Conforme Bosi e Mercado (2005), a pesquisa qualitativa nos serviços de 

saúde pode levar a compreensão de como as pessoas, em diferentes culturas e 

grupos sociais, explicam a ocorrência da doença, os tratamentos em que acreditam 

e a quem recorrem ao sentirem-se doentes.  

Segundo Novaes (2000), a avaliação para a gestão tem como objetivo 

principal a produção da informação que contribua para o aprimoramento do objeto 

avaliado. Não se trata da busca de fundamentos ou justificativas nem 

redirecionamentos, mas o melhoramento de uma condição já existente. Nessa 

medida, a presença do avaliador interno é condição necessária e, é nos seus termos 

que se dá a participação do avaliador externo, geralmente presente (GONÇALVES, 

2009). 

Vale destacar que há na literatura da avaliação de serviços de saúde uma 

vasta terminologia para designar o conceito de usuário: patient, consumer, client, 
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costumer e user, com predomínio do primeiro, que usualmente carrega certa noção 

de “passividade” (ESPERIDIÃO; TRAD, 2006). Neste trabalho, a opção foi usar o 

termo usuário, pelo fato deste participar do seu próprio processo de saúde/doença. 

Com objetivo de prestar assistência em saúde com condicionantes sociais e 

pessoais, o ensino acadêmico está inserido, prestando um serviço para a população 

e ao mesmo tempo se beneficiando do processo saúde-doença-prevenção para sua 

formação profissional. 

Este estudo surgiu de uma pergunta: Qual a percepção de usuários de um 

serviço de saúde cuja característica é centrada em atividades acadêmicas de 

formação profissional? E, ao seu final, pretende contribuir para a discussão sobre a 

percepção de usuários de serviços de saúde, que possuem como característica a 

simultaneidade entre atenção à saúde e a formação de profissionais nesta área.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo geral 
 
 
 Avaliar a percepção de usuários da Unidade de Saúde Escola - USE da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI/SC, através de uma abordagem 

qualitativa. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 
 
 

- Descrever os motivos que levam o usuário a procurar o serviço; 

- Identificar qual a percepção de usuário em relação à resolutividade, 

relacionados com consulta, procedimentos e orientações desenvolvidas na 

Unidade de Saúde Escola; 

- Identificar aspectos que influenciam na satisfação ou na insatisfação de 

usuários atendidos na Unidade de Saúde Escola; 

- Propor melhorias relacionadas com as atividades da Unidade de Saúde 

Escola.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 
 

 
3.1 Avaliação em saúde 
 
 

A avaliação em saúde é um processo crítico-reflexivo sobre práticas e 

processos desenvolvidos no âmbito dos serviços de saúde. É um processo contínuo 

e sistemático, definido em função do âmbito em que ela se estabelece. A avaliação 

não é exclusivamente um processo de natureza técnica, constitui-se em um 

processo de negociação e pactuação entre sujeitos que partilham co-

responsabilidade (BRASIL, 2003). A avaliação em saúde no Brasil apresenta-se em 

um contexto em que os processos ainda são incipientes, pouco incorporados às 

práticas e possuem caráter mais prescritivo, burocrático e punitivo, do que 

subsidiário do planejamento e da gestão (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). 

No desenvolvimento das avaliações em saúde como práticas 

institucionalizadas, em diversas conjunturas, foram construídas especializações e 

segmentos, com inserções de perfis profissionais próprios. A avaliação para decisão 

constitui-se em um elemento capaz de participar dos processos de tomada de 

decisão, produzindo respostas para perguntas colocadas por aqueles que vivenciam 

o objeto avaliado (NOVAES, 2000). 

As práticas avaliativas implementadas na região ibero-americana seguem o 

modelo tradicional positivista. Tem como característica adotar o pressuposto de que 

a realidade corresponde a um conjunto de fatos objetivos, observáveis e 

quantificáveis possíveis de serem estudados mediante a adoção de um método 

científico (BOSI; MERCADO, 2005). 

A avaliação de serviços de saúde passa a ser questionada por diversos 

pensadores. Holland (1983) citado por Deslandes (1997) coloca que o paradigma 

positivista aponta a subjetividade inerente a qualquer avaliação.  A pretensa 

subjetividade passa a ser percebida como limitada pelos vários recortes produzidos 

pelos investigadores. Decisões que dizem respeito a quais informações devem ser 

coletadas, escolha da amostra, seleção de critérios e princípios, métodos de 
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tratamento estatístico, passam a ser percebidos como envolvendo julgamentos de 

valor. 

 Os serviços de saúde iniciaram o engajamento no movimento pela qualidade 

já existente em outras áreas de atuação na década de 70. Segundo D´Innocenzo, 

Adami e Cunha (2006), Avedis Donabedian foi o primeiro autor que se dedicou de 

maneira sistemática a estudar e publicar sobre qualidade em saúde. Este autor 

absorveu da teoria de sistemas, a noção de indicadores de estrutura, processo e 

resultado, abordagens que se tornaram um clássico nos estudos de qualidade em 

saúde. 

O componente estrutura corresponde às características relativamente 

estáveis e necessárias ao processo assistencial, abrangendo a área física, recursos 

humanos (número, tipo, distribuição e qualificação), recursos materiais e financeiros, 

sistemas de informação e instrumentos normativos técnico-administrativos, apoio 

político e condições organizacionais (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

O componente processo corresponde à prestação da assistência segundo 

padrões técnico-científicos, estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre 

determinado assunto e, a utilização dos recursos nos seus aspectos quanti-

qualitativos. Inclui o reconhecimento de problemas, métodos diagnósticos, 

diagnóstico e os cuidados prestados (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). 

O componente resultado corresponde às conseqüências das atividades 

realizadas nos serviços de saúde, ou pelo profissional em termos de mudanças 

verificadas no estado de saúde dos pacientes, considerando também as mudanças 

relacionadas a conhecimentos e comportamentos, bem como a satisfação do 

usuário e do trabalhador ligada ao recebimento e prestação dos cuidados, 

respectivamente (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006) 

Serapioni (2006) afirma que a tríade estrutura-processo-resultado não é 

propriamente uma definição de qualidade, mas uma importante abordagem para a 

apreciação da qualidade dos serviços de saúde. A qualidade não é considerada 

isoladamente, mas está estritamente relacionada com outras dimensões, tais como: 

efetividade, eficiência, qualidade técnica, confiabilidade, satisfação, humanização e 

eqüidade. A qualidade é um dos conceitos relacionados com a avaliação, que 

significa atribuir valor a uma coisa emitindo um juízo de valor que depende muitas 
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vezes dos valores de quem avalia, contendo questões subjetivas e de interesse 

próprio, critérios e valores do observador.  

Segundo Kloetzel et al., (1998) a avaliação da qualidade deve basear-se tanto 

em critérios objetivos, como critérios subjetivos; os primeiros reservados aos 

profissionais da saúde e os últimos a respeito ao usuário. 

Conforme Reis et al. (1990), a avaliação da qualidade dos serviços de saúde 

comporta sempre duas dimensões: desempenho técnico, entendido como a 

aplicação do conhecimento e da tecnologia médica de modo a maximizar os 

benefícios e minimizar os riscos, de acordo com a preferência de cada paciente; e, o 

relacionamento pessoal com o paciente, de modo a satisfazer os preceitos éticos, as 

normas sociais e as legítimas expectativas e necessidades dos pacientes. Para este 

autor as relações citadas por Donabedian em 1978, ainda são usadas em estudos 

sobre avaliação em saúde, por se tratar de um tema amplo e com várias 

metodologias empregadas para realizar as avaliações em saúde, objetivando a 

melhoria da saúde e das relações interpessoais. 

Novaes (2000) argumenta que a avaliação em saúde é uma área ainda em 

construção conceitual e metodológica, seguindo critérios mais significativos que 

procuram dar conta das principais variáveis que orientam as decisões conceituais e 

metodológicas na construção dos processos de avaliação. Conforme a autora os 

critérios são: 

- objetivo da avaliação: priorização das condições de produção do 

conhecimento ou das condições de utilização do conhecimento (tomadas de 

decisão, aprimoramento na gestão); 

-   posição do avaliador: externo ou interno, por referência ao objeto avaliado; 

- enfoque priorizado: interno, de caracterização e compreensão de um 

contexto; ou externo, de quantificação e comparação de impactos de 

intervenções; 

- metodologia predominante: quantitativa ou qualitativa, situacional ou 

experimental/quase experimental; 

-   contexto da avaliação: controlado ou natural; 
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-  forma de utilização da informação produzida: demonstração/comprovação 

ou informação/instrumentalização; 

- tipo de juízo formulado: comprovação/negociação de hipóteses, 

recomendações ou normas; 

-   temporalidade da avaliação: pontual, corrente ou contínua. 

O sentido fundamental ao se teorizar no campo da avaliação dos serviços de 

saúde é buscar converter os conceitos em estratégias, critérios e padrões de 

medição, a fim de contribuir para a produção de medidas úteis que auxiliem na 

tomada de decisão e subsidiem aperfeiçoamento no âmbito dos serviços 

(ESPERIDIÃO; TRAD, 2006). 

Ao construir uma proposta de metodologia qualitativa para avaliação de 

serviços e ações em saúde, Deslandes (1997) sintetizou uma proposta metodológica 

através das seguintes fases: 

- conhecimento aprofundado da atuação (serviço ou ação) que se 

pretende analisar; 

- análise da correlação existente entre o projeto institucional daquele 

serviço ou ação ao quadro mais amplo das políticas públicas que o 

justifique ou contextualize; 

- conhecimento empírico da atuação que se avalia; 

- análise das representações sociais dos atores sociais; 

- análise propriamente dita.  

A proposta metodológica de Deslandes (1997) é uma aplicação do método 

das ciências sociais. O objeto que se avalia (processo e práticas em saúde) se situa 

num campo interdisciplinar por definição. A avaliação, portanto, deve ser vista como 

este desafio de articulação entre as distintas disciplinas que constituem a Saúde 

Pública. Por outro lado, também demarca um espaço concreto de contribuição do 

cientista social ao campo da avaliação de serviços e projetos de saúde. 

Embora exista uma série de dificuldades para avaliar a qualidade na área da 

saúde há uma unanimidade entre os gestores de que é necessário escolher 

sistemas de avaliação e indicadores de desempenho institucional adequados para 
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apoiar a administração dos serviços e propiciar a tomada de decisão com o menor 

grau de incertezas (D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). A avaliação de um 

serviço de saúde está intimamente ligada à definição e ao consenso do significado 

de saúde para cada usuário; é um produto social e implica valores e ideologias e por 

essa razão, a participação do usuário tem sido de extrema importância na obtenção 

de informações a respeito da qualidade do serviço prestado. 

 
3.2 Satisfação dos usuários  
 

No Brasil os estudos de satisfação dos usuários, segundo Esperidião e Trad 

(2006), se desenvolveram na década de 1990, a partir do fortalecimento do controle 

social no âmbito do SUS, por intermédio da participação da comunidade nos 

processos de planejamento e avaliação. 

Se a organização e o funcionamento dos sistemas de saúde na década de 

1980 foram marcados pelos princípios da eficácia, otimização e eficiência, a partir 

dos anos 1990 foram incorporadas as noções de qualidade, eqüidade, satisfação e 

autonomia do usuário. Neste bojo se situa a humanização da atenção à saúde, que 

está centrado na condição humana e nos ideais partilhados pelos homens 

(FORTES, 2004). 

Segundo Fortes (2004), humanizar refere-se à possibilidade de uma 

transformação cultural da gestão e das práticas desenvolvidas nas instituições de 

saúde, assumindo uma postura ética de respeito ao usuário, entendido como um 

cidadão e não apenas como um consumidor de serviços de saúde. O núcleo do 

conceito de humanização é a idéia de dignidade e respeito à vida humana, 

enfatizando-se a dimensão ética na relação entre pacientes e profissionais de saúde 

(VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

Segundo Esperidião e Trad (2006) e Souza (1997) a utilização do termo 

usuário tem como pano de fundo a idéia de que o sujeito que usa os serviços de 

saúde está além de ser um paciente ou um consumidor, visto que as especificidades 

colocadas no campo da saúde necessariamente incorporam noções de cidadania, 

pressupostas pela idéia de direito social. 
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O termo usuário também passou a ser utilizado nas pesquisas de avaliação 

em saúde. Focalizam as distintas dimensões que envolvem o cuidado à saúde, 

desde a relação médico-paciente até instalações do serviço, passando pela 

qualidade técnica dos profissionais de saúde (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

Segundo Kloetzel et al. (1998) são raros os usuários que deixam de dar 

sugestões visando a uma melhoria do serviço. A demora para serem atendidos e os 

obstáculos ao acesso, são as sua grandes preocupações.  

Os enfoques encontrados para a compreensão da satisfação de usuários de 

serviços de saúde são predominantemente abordagens da escola de psicologia 

social, centrados nas crenças, expectativas e percepções dos usuários 

(ESPERIDIÃO; TRAD, 2006) e estão divididas nas seguintes teorias: 

- teoria da discrepância: os níveis de satisfação são preditos a partir da 

diferença entre as expectativas e a percepção da experiência; 

- teoria da atitude: a satisfação é entendida como uma atitude, uma 

avaliação positiva ou negativa feita pelo indivíduo sobre um 

determinado aspecto do serviço; 

- teoria da eqüidade: considera que os usuários avaliam os serviços em 

termos de ¨ganhos¨ e ¨perdas¨ individuais e na comparação com outros 

usuários; 

- teoria da realização: a satisfação é dada simplesmente pela diferença 

entre o que é desejado ou esperado e o que é obtido; 

- teoria da realização da expectativa ou teoria da confirmação da 

expectativa: o usuário demonstra satisfação quando recebe aquilo que 

esperava do serviço ou mais do que esperava (ESPERIDIÃO;TRAD, 

2006). 

Vários estudos buscaram verificar a relação entre a satisfação do usuário e as 

variáveis que a determinam. Os resultados encontrados na literatura são 

divergentes, indicando pouca relação entre as pesquisas (ESPERIDIÃO; TRAD, 

2006). 
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O estudo da satisfação do usuário ganhou destaque na literatura, na medida 

em que estabeleceu as relações entre ela e certas características dos pacientes. 

(LEMME; NORONHA; RESENDE, 1991). 

Após uma revisão extensa de literatura sobre os determinantes da satisfação 

os autores Esperidião e Trad (2006) citam Weiss (1988), que apresenta quatro 

grupos principais de determinantes da satisfação: 

- características dos pacientes: incluindo as sócio-demográficas, as 

expectativas destes sobre a consulta médica e os seus estados de saúde; 

- características dos profissionais que prestam o atendimento, incluindo traços 

de personalidade, qualidade técnica e a ¨arte do cuidado¨; 

- aspectos da relação médico-paciente; 

- fatores estruturais e ambientais como: acesso, forma de pagamento, tempo 

de tratamento, marcação de consulta e outros. 

Segundo Esperidião e Trad (2006), de modo geral a satisfação pode ser 

classificada por dois grandes fatores: um relativo ao serviço e aos seus provedores e 

o outro, inerente aos próprios usuários. 

Diversas classificações das dimensões da satisfação têm sido propostas. A 

taxonomia mais aceita entre as pesquisas foi elaborada por Ware et al., (1983) 

distinguindo oito dimensões: 

- comportamento interpessoal: modo em que provedores interagem com 

os pacientes, envolvendo respeito, preocupação, amizade e cortesia; 

- qualidade técnica do cuidado: competência e aderência a altos critérios 

de diagnóstico e tratamento; 

- acessibilidade/conveniência: tempo de espera, facilidade de acesso; 

- aspectos financeiros; 

- eficácia/resultados do cuidado: melhoria e manutenção da saúde; 

- continuidade do cuidado; 

- ambiente físico: ambientes bem sinalizados, equipamentos e atmosfera 

agradável; 
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- disponibilidade: presença de recursos médicos em quantidade suficiente 

de provedores e insumos. 

No contexto brasileiro é fundamental destacar outros fatores relevantes como 

a estrutura e a organização do sistema dos serviços de saúde e modelos 

assistenciais vigentes, valorizados na avaliação de satisfação do usuário 

(ESPERIDIÃO; TRAD, 2005). 

 Com a evolução das pesquisas em ciências sociais, a satisfação dos usuários 

passou a denominar um conjunto amplo e heterogêneo de pesquisas, com o objetivo 

de saber a opinião dos usuários dos serviços de um modo geral: público e privado.  

Segundo Périco et al. (2006) a satisfação do usuário tem sido incluída em 

estudos que avaliam a qualidade dos serviços de saúde, pois fornece informações 

àqueles que administram os serviços e à equipe que presta cuidado, possibilitando 

desenvolver estratégias que visem a superação das limitações detectadas.  

As satisfações dos usuários com os serviços de saúde estão se evidenciando 

nas pesquisas avaliativas, porém faltam na literatura trabalhos que forneçam dados 

a esse respeito, que indiquem de uma forma mais concreta o que realmente 

esperam os pacientes quando procuram atendimento médico. Estuda-se pouco 

sobre como conquistar esta satisfação, possivelmente por se tratar de um dado 

subjetivo (DAMBRÓS, 2002). 

Muitos aspectos são levados em consideração na satisfação ou insatisfação 

dos usuários, variando de estudo para estudo. Um melhor entendimento sobre os 

determinantes para avaliação requer pesquisas adicionais que se valham de 

métodos e técnicas padronizadas. A avaliação de satisfação de usuários em saúde 

deve ser valorizada, como parte dos estudos das relações interpessoais no âmbito 

dos serviços de saúde e como instrumento de controle social (ESPERIDIÃO; TRAD, 

2006). 

Na revisão de literatura se verifica uma diversidade de métodos, técnicas e 

instrumentos que são utilizados para avaliar a satisfação dos usuários, com 

vantagens e desvantagens. Conforme Esperidião e Trad (2005) não há ainda para a 

avaliação da satisfação do usuário, estratégias metodológicas válidas e confiáveis 

que sejam de consenso dos pesquisadores. 
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Vale considerar que, embora seja referida a falta de consenso, a forma mais 

comum de conceber o conceito de satisfação é em termos de expectativas e da 

percepção que os usuários têm dos serviços recebidos. Deste modo, o que se mede 

muitas vezes, não é a satisfação propriamente dita, mas a percepção dos serviços e 

a expectativa prévia dos usuários (ESPERIDIÃO; TRAD, 2005). 

 

3.3 Resolutividade na saúde 
 

A resolutividade dos serviços de saúde é uma maneira de se avaliar os 

serviços de saúde a partir dos resultados obtidos do atendimento ao usuário. Como 

a percepção do usuário sobre determinado serviço é particular, pois se 

desconhecem os critérios que o mesmo utiliza para definir a qualidade do serviço, 

também é difícil identificar o que significa para ele um serviço ser capaz de resolver 

seu problema de saúde. Supõe-se que quanto maior a resolutividade de um serviço, 

mais voltado e preparado está para atender as necessidades de saúde da 

população (TURRINI; LEBRÃO; CESAR, 2008). 

A resolutividade tem sido discutida com diferentes abordagens, mais ou 

menos abrangentes. Poder-se-ia dizer que ela depende de quem avalia e o que se 

avalia no momento. Reunindo-se os diferentes enfoques é possível dizer que a 

resolutividade envolve aspectos relativos à demanda, à satisfação do usuário, às 

tecnologias dos serviços de saúde, à existência de um sistema de referência 

preestabelecido, à acessibilidade dos serviços, à formação dos recursos humanos, 

às necessidades de saúde da população, à adesão ao tratamento e aos aspectos 

culturais e socioeconômicos da população usuária, entre outros (TURRINI; LEBRÃO; 

CESAR, 2008). 

Campos (1988), citado por Halal, et al., (1994) coloca que a capacidade 

resolutiva de um serviço de saúde supõe dois aspectos: a capacidade de absorver o 

número de assistência solicitada (capacidade resolutiva quantitativa ou acesso), e a 

capacidade de resolver os casos atendidos (capacidade resolutiva qualitativa). A 

capacidade resolutiva qualitativa representa a capacidade do serviço em solucionar 

a maior parte dos problemas que lhe são apresentados. Existem vários indicadores 

propostos para avaliação de resultados, desde medidas de morbidade até medidas 
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de progressão previsível de doenças. A percepção própria do paciente também é 

considerada uma medida da resolutividade dos serviços. 

Segundo Vaitsman e Andrade (2005), a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) introduziu no campo de avaliação em saúde o conceito de responsividade, 

como uma alternativa ao conceito de satisfação, para se referir aos elementos não 

diretamente ligados ao estado de saúde. O fundamento está no pressuposto de que, 

além de promover e manter a saúde dos indivíduos, o sistema de saúde deve tratá-

los com dignidade e facilitar sua participação nas decisões sobre procedimentos de 

saúde.  

Pesquisas sobre responsividade consideram dois elementos: o primeiro é 

medir o que acontece quando as pessoas interagem com o sistema de saúde, o que 

implica coletar dados sobre o comportamento, evento ou ação do sistema de saúde; 

o segundo é verificar como as pessoas atendidas pelo sistema de saúde percebem 

e avaliam ¨o que acontece¨ (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

Com a resolubilidade das necessidades do usuário, ocorre uma aderência 

maior ao tratamento, pois o paciente consegue perceber sua condição de saúde, 

sendo seu próprio autor do processo saúde-doença, demonstrando uma satisfação 

com os sistemas de saúde e consequentemente com as atividades acadêmicas, que 

são norteadoras de um processo de melhoria e qualificação profissional. 

 

3.4 Ensino-serviço 
 

 Durante vários anos a Organização Pan-americana da Saúde e a 

Organização Mundial de Saúde têm a preocupação em buscar mecanismos de 

coordenação entre a formação profissional para a saúde e as necessidades dos 

serviços de saúde, que buscam responder as necessidades da população (VIDAL; 

QUIÑONES, 1986). Segundo esses autores, a integração docente-assistencial é um 

processo crescente de articulação entre instituições educacionais e os serviços de 

saúde, que tem a finalidade de melhorar a atenção a saúde e orientar a produção de 

conhecimento e a formação profissional, tomando como base o perfil epidemiológico 
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de um determinado contexto populacional e regional, que permite a continuidade do 

processo educacional. 

 O processo de formação profissional está vinculado a um aparelho formador 

que são as universidades, que devem se comprometer, por meio da participação 

ativa no sistema de saúde, para a formação de recursos humanos voltados às 

realidades sanitárias do País e para as necessidades do Sistema Único de Saúde 

(SISSON, 2009). 

 A formação profissional vai além de uma discussão sobre as bases técnicas 

de sua prática e inclui aspectos inerentes às necessidades intersubjetivas de seu 

relacionamento com os usuários; valores, idéias e padrões adquiridos e 

compartilhados com a corporação a que pertencem e que orientarão sua atuação 

profissional futura (REGO, 1995) 

A necessidade de mudança nos processos de trabalho, na gestão e na 

formação de recursos humanos é amplamente reconhecida e acompanhada de 

críticas à inércia do aparelho formador, onde permanecem sendo formados 

profissionais que realimentam modelos assistenciais que algumas reformas 

buscaram superar (SISSON, 2009). 

Neste processo de mudanças, a relação docente-assistencial faz parte da 

formação profissional e da assistência qualificada, se mostrando mais participativo 

na efetivação da qualidade dos serviços de saúde.  Segundo Vidal e Quiñones 

(1986), o objetivo básico centra-se em melhorar a atenção à saúde e aumentar a 

capacidade operativa dos serviços de saúde, uma vez que sua facilidade e 

viabilidade dependem de fatores sociais, políticos e econômicos e do exercício de 

diferentes mecanismos que permitem articular as instituições envolvidas. 

Os propósitos fundamentais da integração docente-assistencial, segundo 

Vidal e Quiñones (1986) são: 

- Melhorar a atenção à saúde da população mediante a prestação adequada 

de serviços, quer individualmente ou coletivamente, em relação com as 

necessidades reais da população; 
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- Melhorar o processo de ensino-aprendizagem; entendida como um conjunto 

de atividades e meios de transmissão que possibilitam a produção de 

conhecimento para a prática social adequada; 

- Alcançar a participação da comunidade de forma ativa e conscientiza-la 

sobre as causas que originam os problemas de saúde. 

 

 

 3.5 Relação usuários e profissionais de saúde 
 

¨O paciente tem direito a atendimento humano, atencioso e respeitoso, por 

parte de todos os profissionais de saúde, em um local digno e adequado¨ (BRASIL, 

1994). Este é o primeiro item da portaria do Ministério da Saúde que regulamenta os 

direitos do paciente e as relações entre estes e os médicos. 

As histórias sobre atendimento médico ou de saúde que são contadas pelas 

pessoas, raramente elogiam a habilidade desses profissionais em comunicar-se 

adequadamente. Habitualmente, as pessoas criticam os jargões que são utilizados, 

a ausência de retorno ao paciente e a falta de cuidados personalizados. Esta 

comunicação precária entre o profissional de saúde e o paciente tem sido 

relacionada à baixa resolutividade e qualidade da assistência prestada, bem como a 

não adesão do paciente ao tratamento (TAYLOR, 1986). 

Conforme Lemme, Noronha e Resende (1991), a comunicação entre usuário 

e os profissionais de saúde é um dos mais importantes aspectos da satisfação. A 

comunicação pode ser efetiva ou de controle. Na comunicação efetiva, o profissional 

de saúde mostra interesse, amizade, desejo de ajudar, simpatia, humor e calor 

humano, o que não acontece com o estilo de comunicação de controle. As melhores 

respostas ao tratamento e o maior grau de satisfação estão relacionados com a 

comunicação efetiva. 

As relações e os vínculos no campo da saúde são valorizados pelos usuários. 

Segundo Perico et al., (2006) a boa relação médico-paciente influencia no estado de 

saúde dos pacientes, já que a satisfação com o atendimento aumenta a adesão ao 

tratamento e, conseqüentemente, o sucesso terapêutico. 
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Caprara e Rodrigues (2004), também colocam que uma melhor relação 

médico-paciente não tem somente efeitos positivos na satisfação dos usuários e na 

qualidade dos serviços de saúde, mas também exerce uma influência direta sobre o 

estado de saúde dos pacientes. Esta demanda exige a implantação de mudanças 

visando à aquisição de competências na formação dos futuros profissionais de 

saúde. 

Vianna (1992) destaca que apesar de possuírem conhecimentos diferentes 

em relação às doenças, existem algumas semelhanças entre as concepções de 

doenças tanto de médicos quanto de pacientes, assim como a forma de percebê-las, 

sendo através dos pontos de identificação que médicos e pacientes se relacionam, 

evitando que as diferenças possam transformar-se em focos de conflito.   

Dambrós (2002) enfatiza que a satisfação do paciente com o atendimento 

médico, bem como a confiança no médico, são aspectos fundamentais para a 

resolução do seu problema, pois quando satisfeito, o paciente adere mais facilmente 

ao tratamento proposto. 

Humanizar refere-se à possibilidade de uma transformação cultural da gestão 

e das práticas desenvolvidas nas instituições de saúde, assumindo uma postura 

ética de respeito ao outro, de acolhimento do desconhecido, de respeito ao usuário 

entendido como um cidadão e não apenas como um consumidor de serviços de 

saúde (FORTES, 2004). 

 
3.6 Formação do profissional de saúde 
 

O ensino/aprendizagem no campo da saúde envolve, além do professor e do 

aluno, o ator singular que é o paciente. A ampliação da concepção do processo de 

saúde-doença de uma percepção biológica  para uma visão mais integrada, 

considera as dimensões da vida dos pacientes, uma vez que nesta, os mesmos 

participam mais das decisões clínicas de seus tratamentos, exigem informações, 

lutam por seus direitos como consumidores, prezam pela qualidade da assistência e 

colocam o seu nível de satisfação em relação aos serviços que prestam assistência 

à população (MARCONDES; GONÇALVES, 1998). 
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Segundo Marcondes e Gonçalves (1998), essas mudanças implicam no 

reconhecimento de que há um novo lugar ocupado pelo usuário e 

consequentemente um novo espaço para o médico: o de mediador entre saberes. 

Tendo em vista a absoluta necessidade da construção de um novo modelo 

teórico-prático de formação médica, as faculdades de medicina não podem continuar  

apenas como locais de instrução, preocupadas somente com a qualificação técnico-

científica de seus alunos, sem se dar conta de sua importância e responsabilidades 

enquanto espaços sócio-político-culturais. As Universidades devem assumir seus 

objetivos e compromissos num verdadeiro processo educacional, preocupadas com 

a construção simbólica de seus sujeitos-alunos (SÁ, 2000).  

Em relação com a formação profissional, Boltanski (1989) coloca que todos os 

doentes são iguais perante o médico, porque o tipo de formação que receberam e a 

ideologia que é sua, os predispõem a manifestarem mais interesse pelas diferenças 

psicológicas do que pelas diferenças sociais. Os médicos pretendem adaptar suas 

atitudes não às características sociais, mas ao ¨caráter¨ particular de cada doente. 

É urgente uma nova concepção de formação profissional, caso contrário os 

pacientes cada vez mais tenderão a procurar por práticas alternativas e/ou místico-

mágico-religiosas, em face da incapacidade do saber médico de escutar, entender e 

atender a demanda latente de seres humanos, que simbolizam no corpo biológico, 

seus sofrimentos mais profundos, fazendo surgir às enfermidades e as lesões de 

órgãos (SÁ, 2000).  

Segundo Briani (2001) num momento em que se procura dotar o ensino 

médico de aportes de disciplinas humanísticas, há que perguntar até que ponto a 

medicina está realmente aberta à uma mudança paradigmática, aceitando 

compartilhar com a educação, filosofia, sociologia, história da ciência e linguagem, a 

construção de novos significados para o ensino e para a prática médica. 

A graduação tradicional em saúde, baseada na organização disciplinar e nas 

especialidades, formam profissionais que dominam diversos tipos de tecnologias, 

porém incapazes de lidar com a subjetividade e a diversidade moral, social e cultural 

das pessoas (BRASIL, 2003). 
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4 METODOLOGIA 

 
 
4.1 Opção metodológica 
 
 A opção metodológica para realizar a pesquisa de percepção de satisfação de 

usuários da Unidade de Saúde Escola – USE, foi através de estudo exploratório 

qualitativo, utilizando-se o método de análise de conteúdo. 

A satisfação dos usuários é uma área com poucos parâmetros metodológicos, 

principalmente quando é empregada a pesquisa qualitativa. A opção por este 

modelo se estabeleceu em decorrência da grande variação de subjetividade que 

este tema traz no contexto da pesquisa. 

Minayo (1999) indica que a pesquisa qualitativa busca captar as 

representações e significados que o ser humano dá as coisas da sua vida, pois 

lidam com crenças, valores, atitudes, aspirações, significados e motivos humanos, o 

que corresponde a um espaço mais profundo do processo de pesquisa que não 

pode ser reduzida a operacionalização de variáveis.  

Os métodos qualitativos são usados no dia-a-dia por seres humanos para 

compreender o mundo e dar significados para as ações que fazem parte de seu 

contexto de vida. Para Pope e Mays (2006) a pesquisa qualitativa envolve a 

aplicação de métodos lógicos, planejados e meticulosos para a coleta de dados e 

uma análise cuidadosa, ponderada e rigorosa. 

O método de análise de conteúdo, segundo Rodrigues e Leopardi (1999), 

favorece a sistematização de um trabalho de análise de dados, desenvolvido em 

etapas, consonantes aos objetivos de um determinado estudo; oportuniza desvelar 

caminhos e estratégias de operacionalização do método em sua ampla dimensão 

filosófico-metodológica.  
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4.2 Local e os sujeitos da pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada na Unidade de Saúde Familiar e Comunitária – 

USFC, Bloco 29, inserida no Centro de Ciências da Saúde - CCS, da Universidade 

do Vale do Itajaí – UNIVALI, localizada na Rua Uruguai, 458 – Centro, no Município 

de Itajaí/SC. 

A UNIVALI dispõe desta unidade como um cenário de práticas para os alunos 

dos diversos cursos de graduação na área da saúde, para realizarem estágios em 

nível ambulatorial. Estas atividades são realizadas com abordagens 

interdisciplinares, onde os acadêmicos praticam atividades que contribuem para a 

sua formação profissional.  

A USFC está em funcionamento desde 2002, quando inicialmente as 

atividades eram desenvolvidas pelo curso de graduação em medicina. Com a 

implantação e implementação de grades curriculares voltadas para a formação 

profissional fundamentadas pelos princípios do SUS, outros cursos de graduação da 

área da saúde (Odontologia, Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia, 

Nutrição, Farmácia, Medicina e Educação Física) foram integrados ao espaço. 

Atualmente neste espaço são atendidos usuários do Município de Itajaí e da 

AMFRI (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí), usuários estes que são 

encaminhados por agendamento direcionado dos diversos serviços de saúde do 

Município, ou através de demanda espontânea. 

Através de convênio firmado em 2007 com a Secretaria Municipal de Saúde 

de Itajaí, nesta Unidade estão inseridas três equipes de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF), vinculadas à Gestão Municipal de Saúde e a Programas do Ministério 

da Saúde. As consultas médicas vinculados aos ESFs são realizados por 

profissionais docentes assistenciais. 

A USFC realiza atendimentos aos usuários em atenção primária e secundária 

à saúde. Esta atenção é dividida em: Estratégia Saúde da Família - ESF; Clínica 

Médica; Clínica Cirúrgica; Ginecologia, Obstetrícia, Mastologia; Pediatria; Medicina 

Familiar e Comunitária; Nutrição e Residência médica em Clínica Médica, 

Ginecologia/Obstetrícia e pediatria. 
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As atividades realizadas pela Estratégia da Saúde da Família estão 

vinculadas à gestão Municipal de Saúde de Itajaí e as demais atividades estão 

vinculadas à Universidade em parceria com o Município, através de convênio citado 

anteriormente. Estas atividades vinculadas a Universidade são desenvolvidas por 

docentes e profissionais contratados pela mesma. 

Os usuários da Estratégia da Saúde da Família inseridos na Unidade de 

Saúde Escola, não serão abordados pelo presente estudo por estarem vinculados 

diretamente à Secretaria de Saúde do Município de Itajaí e aos programas 

específicos do Ministério da Saúde. 

A pesquisadora está inserida neste contexto, onde realiza o gerenciamento de 

todas as atividades desenvolvidas na Unidade de Saúde Escola - USE envolvendo 

os usuários, acadêmicos, professores e funcionários, motivo pelo qual foi motivada 

para realizar este pesquisa. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994), os investigadores qualitativos freqüentam 

os locais de estudo porque se preocupam com o contexto e entendem que as ações 

podem ser mais bem compreendidas quando são observadas no seu ambiente 

habitual de ocorrência. Reforçam que os locais têm de ser analisados no contexto da 

história das instituições a que pertencem. 

Para coletar dados a respeito da percepção de usuários da Unidade de Saúde 

Escola foram eleitos alguns sujeitos que: 

- estivessem em acompanhamento nos ambulatórios da Unidade de Saúde 

Escola; 

- houvessem realizado quatro ou mais consultas e/ou procedimentos; 

- estivessem em acompanhamento há mais de um ano na Unidade; 

- fossem moradores do Município de Itajaí ou da Região da Foz do Rio Itajaí – 

AMFRI; 

- apresentassem idade entre 18 e 85 anos; 

- não fossem portadores de patologias que prejudicassem seu juízo crítico; 

- concordassem com os itens constantes do termo de consentimento informado;  

- fossem eles os próprios sujeitos da pesquisa. 
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  Como as estratégias de amostragem em pesquisa qualitativa devem ser 

sempre determinadas pelo objeto da pesquisa, o tamanho da amostra não é 

determinado por regras difíceis e inflexíveis, mas por outros fatores, como a 

profundidade e a duração requerida para cada entrevista (POPE; MAYS, 2006). 

Segundo Minayo (1999) boa amostragem é aquela que possibilita abranger a 

totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões. 

A escolha dos sujeitos foi intencional e de acordo com a sua disponibilidade 

no momento da entrevista. Após o aceite para participar da pesquisa, cada usuário 

foi convidado para acompanhar a entrevistadora até um local reservado. Todas as 

entrevistas foram realizadas no momento em que participantes estavam na Unidade 

de Saúde Escola para realizarem consulta e/ou procedimentos.  

Foi explicado para cada participante o termo de consentimento livre 

esclarecido para a pesquisa (Apêndice B) e após o consentimento, foram realizadas 

as entrevistas, sendo as mesmas gravadas em áudio. 

Na pesquisa aceitaram responder aos questionamentos sete usuários, sendo 

todos do gênero feminino. As entrevistas foram realizadas nos meses de junho e 

julho de 2010 e o levantamento dos dados nos prontuários foi em fevereiro de 2011. 

As entrevistas tiveram duração de aproximadamente 30 minutos e foram literalmente 

transcritas posteriormente pela pesquisadora. 

 

4.3 Procedimentos de coleta de dados 
 

Os instrumentos de coleta de dados para a presente pesquisa foram à 

entrevista semi-estruturada e a análise documental, a partir de levantamento de 

dados nos prontuários dos participantes. 

A entrevista de abordagem qualitativa o objetivo é descobrir a estrutura de 

sentidos próprios do entrevistado e a tarefa de pesquisa é evitar impor a estrutura e 

as suposições do pesquisador sobre o relato do entrevistado. Deve permanecer 

aberta a possibilidade de que os conceitos e as variáveis que emergem podem ser 

muito diferentes daqueles que podem ter sido previstos no início (POPE; MAYS, 

2006). 
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A opção por realizar entrevistas semi-estruturadas (Apêndice A) com os 

usuários da Unidade de Saúde Escola - USE, deve-se pelo potencial que esta tem 

em captar a subjetividade dos usuários atendidos pelo serviço, uma vez que Triviños 

(1987) aponta a entrevista semi-estruturada como um dos principais meios que tem 

o investigador para realizar a coleta de dados, pois parte de certos questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em 

seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo na medida em que recebem as respostas do informante. 

Para caracterização dos sujeitos da pesquisa foi realizado levantamento de 

dados nos prontuários, onde se buscou avaliar os dados registrados pela equipe 

multiprofissional que realiza os atendimentos na Unidade, coletando-se dados sobre 

o perfil de morbidade das pessoas que foram entrevistadas (Quadro 06). 

Para validar o instrumento de pesquisa foram realizadas duas entrevistas 

piloto. Segundo Turato (2003), a entrevista piloto é entendida como o instrumento de 

pesquisa, construído e aplicado para avaliar se seus componentes foram entendidos 

claramente pelo sujeito-alvo do estudo e se mostrou adequado e suficiente para 

colherem-se os dados, como teoricamente a sua coleta foi concebida. 

As entrevistas piloto foram gravadas em áudio e transcritas literalmente pela 

pesquisadora.  Foi construído um quadro com quatro colunas. Neste quadro foram 

dispostas todas as perguntas da pesquisa e transcrito as respostas de todos os 

participantes (na primeira coluna). As perguntas foram separadas por uma linha em 

branco e disposta em colunas como segue: 

− Primeira coluna: transcrição literal das respostas, destacando em 

negrito frases/falas relevantes ao tema;  

− Segunda coluna: transcrição de todas as frases destacadas da 

coluna um;  

− Terceira coluna: agrupamento das falas/frases conforme diferentes 

temas;  

− Quarta coluna: construção das categorias através das falas/frases 

agrupadas na coluna anterior.  
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 Após avaliação dos dados levantados com as duas entrevistas piloto e 

juntamente com a co-orientadora da pesquisa, foram realizados mais cinco 

entrevistas, perfazendo o total de sete entrevistas. As entrevistas piloto foram 

realizadas pela pesquisadora com acompanhamento da bolsista de enfermagem que 

atua na Unidade de Saúde Escola e as demais entrevistas foram realizadas pela 

bolsista, para não haver viés nas falas dos entrevistados. Estas cinco entrevistas 

também foram transcritas literalmente pela pesquisadora. 

Objetivando contemplar todas as dimensões das perguntas da pesquisa, foi 

elaborado um quadro com as referências encontradas na literatura: 
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Quadro 01: Dimensões destacadas através da revisão de literatura  

 

Dimensões Revisão de literatura 

 
Assiduidade/ 
Freqüência 

Segundo Coelho et. al. (2005) a freqüência com que os pacientes comparecem às
consultas agendadas, ou seja, sua assiduidade pode evidenciar o desejo do paciente
tratar a sua doença e revelar a percepção da sua consciência de possuir um problema de
saúde que necessita de cuidados. 

 

Acesso 

Para que se possa compreender o significado da palavra acesso, Souza et al.,(2008) traz 
a diferença entre acesso e acessibilidade. Assim a acessibilidade possibilita que as 
pessoas cheguem aos serviços e o acesso permite o uso oportuno dos serviços para
alcançar os melhores resultados possíveis, ou seja, a forma como a pessoa experimenta
o serviço de saúde. 

Qualidade  
Técnica 

Qualidade técnica se equipara à competência dos profissionais de saúde, ou seja, visa
evitar riscos desnecessários e erros médicos (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

 
Relação  
profissional/ 
usuário 

Segundo Caprara e Rodrigues (2004) a relação entre profissional e paciente é um laço ou
vínculo estabelecido entre o profissional de saúde e o usuário durante a consulta,
podendo ser simétrica quando ocorre um bom entrosamento entre os envolvidos, ou
assimétricos quando o médico detém um corpo de conhecimentos do qual o paciente
geralmente é excluído. 

 
Tempo de  
espera 

No setor público, o usuário pode se colocar, ora como consumidor, ora como cidadão.
Como consumidor, pode desejar um tempo de espera menor para a consulta e
atendimento mais ágil, mas, como cidadão, pode querer que todas as pessoas sejam
atendidas, implicando em um tempo de espera maior (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

 
Resolubilidade 

O problema da satisfação em muitos locais é justamente a falta de condições técnicas,
seja de capacitação, seja de materiais, e tornando-se desumanizante pela má qualidade 
resultante do atendimento e sua baixa resolubilidade (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 
2006). 

 
Aderência as 
recomendações 

A adesão ao tratamento integra além do comparecimento às consultas, o uso regular do
esquema terapêutico, a adoção de estilo de vida saudável, sobretudo o compromisso do 
usuário com a própria saúde, atuando como sujeito da ação, e não como objeto. Enfim, a
adesão do cliente é resultante do seu engajamento efetivo nas atividades de autocuidado,
tornando-se agente de autocuidado e multiplicador destas atividades na família e na
comunidade (SANTOS et. al., 2005). 

 
Aceitabilidade 

Segundo Amaral (1997) aceitabilidade é a conformidade com as preferências do paciente
no que concerne à acessibilidade, relação médico-paciente e melhoras obtidas no 
processo saúde doença. 

 
 
Comunicação 

De acordo com Silva (2002), a palavra comunicação tem como significado “por em
comum” e para isso existe a necessidade de compreensão e entendimento entre as
partes. Neste sentido os pacientes necessitam da comunicação para que se sintam bem
cuidados, pois através desta além de passar um conteúdo o profissional de saúde 
envolve também seus sentimentos e os do paciente.  

 
 
Formação  
acadêmica 

Caminho percorrido pelo discente até a obtenção do título de profissional na área da
saúde, onde a educação assume lugar privilegiado para a percepção que o estudante vai
desenvolvendo acerca do outro no cotidiano do cuidado. Assim a unidade de saúde pode
ser considerada como um espaço de cidadania, aonde profissionais do serviço e
docentes, usuários e o próprio estudante vão estabelecendo seus papéis sociais na
confluência de seus saberes, modos de ser e de ver o mundo (ALBUQUERQUE et. al., 
2008). 
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4.4 Procedimentos de análise dos dados  
 

Após a coleta de dados foi iniciada a análise dos dados obtidos, com 

inferências da pesquisadora e apresentando os resultados com embasamento na 

revisão de literatura. 

 As categorias foram construídas através da organização dos relatos e da 

análise dos dados levantados durante as entrevistas. Bogdan e Biklen (1994), 

colocam que a análise dos dados é o processo de busca e de organização 

sistemática das transcrições das entrevistas, com o objetivo de aumentar a 

compreensão desses mesmos materiais e de permitir ao pesquisador apresentar 

aos outros, aquilo que encontrou.    

Os passos metodológicos de análise foram: 

I. Ordenação dos dados: transcrição de áudio, releitura do material e 

organização dos relatos; 

II. Classificação dos dados: as categorias foram construídas a partir de um 

questionamento realizado sobre eles com base em uma fundamentação 

teórica.  

Concretizou-se após leitura exaustiva dos textos transcritos, identificação 

dos dados relevantes para posterior elaboração de categorias específicas; 

III. Análise dos dados construídos: na análise dos dados foram 

estabelecidas articulações entre os dados e os referenciais teóricos da 

pesquisa, respondendo às questões por ela propostas com base em seus 

objetivos. Os dados foram contextualizados no meio acadêmico, bem 

como nas ciências sociais e da saúde. 

 Atualmente na área da saúde os investigadores estão voltados para compor 

um novo conhecimento que permita novas relações e associações entre o evento da 

doença e as características sócio-psicológicas e culturais; de um lado, com as 

realidades ampliadas relativas aos processos de enfermidade e do outro, 

academicamente desenvolvendo novas formas de fazer pesquisa, dentre elas a 
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análise de conteúdo e as metodologias qualitativas (RODRIGUES; LEOPARDI, 

1999). 

 As categorias do estudo foram construídas com bases nas análises dos 

dados coletados nas entrevistas, conjuntamente com os referenciais teóricos e três 

categorias foram definidos, conforme quadro abaixo (quadro 02), para apresentação 

final dos dados obtidos: 

 

  Quadro 02: Categorias do estudo 

CATEGORIAS 

Categoria I: 
 

Categoria II: Categoria III: 
 

 
Acolhimento do usuário 

 
Resolutividade 

 
Assistência conjugada com 

ensino/aprendizagem 

 

 

4.5 Questões éticas 
 

As questões éticas estiveram presentes em todo o processo da pesquisa, 

respeitando o disposto na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/MS, 

de 10/10/96, a qual estabelece Normas Regulamentares e Diretrizes para as 

Pesquisas com Seres Humanos. 

O projeto de pesquisa que originou esta dissertação foi encaminhado para a 

Comissão de Ética em pesquisa da UNIVALI, tendo sido aprovado através do 

parecer nº 470/09ª de 11/12/2009, conforme (Anexo I). 

Foi respeitado o anonimato dos participantes e solicitado após a assinatura do 

termo de consentimento informado (Apêndice B) que o sujeito da pesquisa sugerisse 

um nome fictício para ser usado nas descrições da dissertação. Houve o 

consentimento de todos os participantes bem como a indicação do referido nome. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 
5.1 Caracterização da Unidade de Saúde Escola 

 

A Unidade de Saúde Escola - USE é um ambulatório que fica situado dentro 

do campus da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, na cidade de Itajaí/SC, 

vinculado ao Centro de Ciências da Saúde – CCS. O serviço é caracterizado como 

Unidade de Saúde Familiar e Comunitária – USFC e serve de referência para vários 

serviços de saúde do Município, como hospitais, Unidades Básicas de Saúde, 

Centros de Referência do Município de Itajaí e os Municípios da AMFRI (Associação 

dos Municípios da Foz do Rio Itajaí). 

 

  Quadro 03: Caracterização da Unidade de Saúde Escola 
 

UNIVALI 
 

CCS  
 

USFC 
 
 

         HOSPITAIS        UBS    AMFRI        CENTROS 
          DE REFERÊNCIA 

 

 

 Esta Unidade funciona no bloco 29, ocupando três andares e possui uma área 

física de aproximadamente 5000 mts. O dimensionamento da estrutura física está 

dividido em: quatro salas de aula, duas salas de cirurgia ambulatorial, duas salas 

para realização de curativos, sessenta e sete consultórios médicos, uma sala para 
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aplicação de vacinas, uma farmácia, seis salas para orientação clínica, sistema de 

arquivamento médico, três salas de reuniões, duas recepções, cinco salas de 

espera, entre outros.  

 Esta referência em saúde funciona no local desde 2002. No início foi 

projetado para ser um local onde o curso de medicina iria realizar suas atividades 

ambulatoriais. Com as mudanças curriculares e os novos modelos de assistência, o 

espaço foi ampliado para realização de novas atividades acadêmicas que 

contemplassem todos os cursos do Centro de Ciências da Saúde (CCS), que 

atualmente são dez. 

 Os cursos de graduação do CCS que desenvolvem atividades na Unidade de 

Saúde Escola – ESF são: Nutrição, Fisioterapia, Farmácia, Odontologia, 

Enfermagem, Medicina, Educação Física, Psicologia, Fonoaudiologia e Biomedicina. 

As atividades estão vinculadas às disciplinas curriculares e aos professores dos 

respectivos cursos.  

 Em 2007, a Universidade e a Secretaria de Saúde de Itajaí firmaram um 

convênio/parceria onde estão contempladas várias atividades ambulatoriais, bem 

como atividades em Unidades Básicas em Saúde do Município de Itajaí. Através 

desta parceria na Unidade de Saúde Escola - USE estão inseridas três Equipes da 

Estratégia Saúde da Família - ESF, cuja gestão está vinculada à Secretaria de 

Saúde.  

 De forma específica, na USE são realizadas atividades de atenção à saúde 

nos níveis primário e secundário. A atenção primária está vinculada à gestão da 

Atenção Básica em saúde do Município de Itajaí; já a atenção secundária é 

gerenciada pela Universidade em consonância com os cursos do Centro de Ciências 

da Saúde - CCS.  

 As atividades interdisciplinares e multiprofissionais são realizadas com 

abordagem nos ciclos de vida da população assistida: Saúde da Criança, Saúde do 

Adolescente, Saúde do Adulto, Saúde da Mulher e Saúde do Idoso. Estas são 

realizadas dentro de grupos de assistência: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, 

Pediatria, Saúde da Família e Comunitária, Ginecologia e Obstetrícia, Residência 

Médica e Nutrição. 
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 A organização da demanda está vinculada ao tipo de atenção prestada. Na 

atenção primária os agendamentos acontecem através de uma demanda organizada 

e espontânea. Na atenção secundária é organizada com agendamentos prévios, 

tendo como referência os ambulatórios dos diversos cursos do Centro de Ciências 

da Saúde – CCS que atuam na Unidade de Saúde Escola. 

  No contexto de saúde do Município de Itajaí, há vários centros de referência 

em nível secundário, como por exemplo: Centro de Referência em Atenção a Saúde 

da Mulher e da Criança – CRESCEM, Hospital Dia, Unidade de Saúde Básicas, 

entre outros. A Unidade de Saúde Escola presta assistência neste nível de atenção, 

sendo referência para o Município de Itajaí, para a Associação dos Municípios da 

Foz do Rio Itajaí – AMFRI e para a macro região em algumas especialidades 

(Mastologia, .Leihsmaniose, Disfunção do Assoalho Pélvico, Doenças Inflamatórias 

Intestinais, Doenças Neuro Degenerativas, entre outros). 

 Todos os atendimentos realizados na Unidade de Saúde Escola - USE 

acontecem em parceria com o Sistema Único de Saúde - SUS,  em consonância 

com o processo acadêmico dos diversos cursos do CCS, vinculados com a 

filantropia e assistência social da Universidade.  

 Os usuários são orientados no momento do agendamento que os 

procedimentos e/ou consultas que a USE realiza são vinculados com atividades 

acadêmicas. O usuário assina o termo de consentimento livre esclarecido que está 

de acordo com esta prática quando realiza a primeira consulta e/ou procedimento 

(Anexo II). 

 
5.2 Sistematização do processo da consulta acadêmica 

 

Os agendamentos da USE são realizados mediante um encaminhamento 

médico ou de outro profissional da saúde, com exceção da Pediatria, Saúde da 

Família e Ginecologia/Obstetrícia que possui demanda espontânea para os 

agendamentos. Estes são agendados até completar as vagas disponibilizadas e de 

acordo com as atividade e agendas acadêmicas para cada especialidade. No 
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momento do agendamento é fornecida uma carteirinha de identificação do usuário, 

que será usada em todos os momentos em que o usuário realizar acesso ao serviço. 

Os usuários são orientados para chegar à Unidade meia hora antes da 

realização da consulta. Este tempo serve para realizar a identificação do usuário 

através de um prontuário e de uma numeração seqüencial, bem como assinatura do 

termo de consentimento informado, que irá acompanhá-lo em todos os momentos de 

acesso aos ambulatórios. 

Após ser atendido na recepção geral, o usuário é encaminhado para uma das 

recepções existentes nos diversos andares da Unidade, onde é chamado 

nominalmente pelo acadêmico, que irá realizar o procedimento e/ou consulta. Após 

o atendimento inicial do usuário pelo acadêmico, este se dirige para uma das salas 

de orientação clínica, onde será orientado pelo professor da referida especialidade 

e/ou através da equipe multiprofissional. 

 

Quadro 04: Sistematização do processo da consulta acadêmica 

Agendamento 

 
 

Recepção Geral 
(dia da consulta) 

 
 

Recepção do 
Andar 

 
 

Consulta com  
Acadêmico 

 
 

Orientação com 
Professor 

 
 

Devolutiva  
ao Paciente 

 
 

Atendimento Final 
(Recepção Geral) 
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Após a orientação, o aluno e o professor se deslocam para o consultório para 

dar a devolutiva para o usuário. Nesta, serão fornecidos as orientações, as 

prescrições, solicitações de exames e outros. O usuário é orientado para passar na 

recepção geral do ambulatório para autorização de exames, agendamento de 

consultas e/ou retorno, orientações sobre procedimentos e encaminhamentos. O 

usuário é encaminhado para a farmácia para a retirada de medicamentos de acordo 

com a prescrição, com restrições para os usuários de outros municípios e de outras 

unidades de saúde que deverão retirar seus medicamentos na Unidade de Saúde 

Básica de referência. 

O usuário permanece na Unidade para realizar consultas e/ou procedimentos 

em média por duas horas. Na primeira hora o acadêmico realiza a avaliação através 

da anamnese e exame físico; em seguida realiza a discussão clínica com o 

professor, atividade que tem duração de cerca de trinta minutos e a devolutiva para 

o usuário com o tempo equivalente ao anterior. Este tempo pode variar para mais ou 

para menos, de acordo com o tipo de atendimento e/ou ambulatório. 

Em todos os procedimentos e/ou consultas, fica expressa a atividade 

acadêmica, que sempre ocorre com a supervisão de um professor e/ou profissional 

de saúde, vinculado a Unidade de Saúde Escola - USE. 

 

5.3 Caracterização dos usuários da Unidade de Saúde Escola 

 

Os usuários assistidos na Unidade de Saúde Escola – USE são 

encaminhados pela rede hospitalar, Centros de Referência em  Saúde e Unidades 

de Saúde Básicas do Município de Itajaí, bem como da Associação dos Municípios 

da Foz do Rio Itajaí - AMFRI. 

Os atendimentos são realizados de acordo com as atividades pré-

estabelecidas nas grades curriculares dos cursos que atuam na Unidade de Saúde 

Escola - USE e organizados em grupos de assistência, que variam conforme o 

período em que os acadêmicos estão cursando, e com abordagem multiprofissional 

em alguns ambulatórios envolvendo os diferentes cursos de graduação do Centro de 

Ciências da Saúde – CCS. 
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A estimativa de atendimento mês é de 6500 consultas/procedimentos. Estes 

números podem variar para mais ou para menos de acordo com o desenvolvimento 

do semestre acadêmico. A Unidade fica em funcionamento de janeiro a dezembro; 

no mês de janeiro são mantidos alguns serviços essenciais, como Obstetrícia, 

Mastologia, Saúde da Família, Psiquiatria, entre outros. O horário de funcionamento 

é de segunda a sexta, das 07:30 ás 18:00 horas.  

 

Quadro 05: Caracterização dos usuários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Caracterização do perfil dos usuários pesquisados 

 

 Com o levantamento de dados nos prontuários dos sujeitos da pesquisa sobre 

o perfil dos usuários, realizou-se a construção de um quadro (Quadro 06) para sua 

ilustração.  

 
 
 
 

UBS           HOSPITAIS   CENTROS   AMFRI 
                 DE REFERÊNCIA   

  
 
 
 
 
      USFC 
 
 
 
 
 
Clínica Clinica  Pediatria  GO/  Nutrição Residência 
Médica         Cirúrgica        Obstetrícia       Médica 
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 Os sujeitos da pesquisa eram todas do sexo feminino; sua faixa etária variou 

de 29 a 71 anos e estavam utilizando o serviço no momento da entrevista. A 

freqüência registrada de utilização dos serviços variou de 19 a 43 

consultas/procedimentos. 

 O quadro 6 mostra que os sujeitos da pesquisa foram atendidos por vários 

profissionais, em diversas ocasiões. Esta sistemática de assistência pode ser um 

fator agregador para a resolução das necessidades de saúde dos usuários da 

Unidade de saúde Escola – USE. Na tentativa de uma abordagem integral e 

resolutiva, o usuário é atendido por profissionais e acadêmicos de diferentes áreas 

de atuação na saúde. 

 Observou-se nos usuários pesquisados que ao primeiro acesso ao serviço, 

foram diagnosticados e levantados algumas patologias e condicionantes de saúde. 

Com o seguimento no serviço, através das investigações e levantamentos de 

informações durante os atendimentos, foram percebidas outras necessidades, 

conforme se pode observar quadro 6, a seguir: 
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Quadro 06: Perfil dos sujeitos pesquisados a partir do prontuário 

 
Nome 

 
Idade 

 
Registro de 

problemas de 
saúde 

 
Procedimentos 
realizados ao 

longo do 
processo 

 
Freqüência 

de consultas 
e/ou 

procediment
os 

 
Especialidades 

Cló 65 - Hipertensão 
arterial 
-Transtornos de 
humor 
- Artropatia 
- Hipotiroidismo 
- Fibromialgia 
- Depressão 
 

- Consultas 
- Medicação 
- Atividades 
complementares 
(Acupuntura). 

 
30 

- Geriatria 
- Saúde da Família 
- Ginecologia  

Beth  56 - Xantelasmas 
- Reumatismo 
- Varizes 
- Depressão 
- Tabagista 
- Dislipidemia 

- Consultas 
- Procedimentos 
- Medicação 
- Fisioterapia 
 

 
21 

- Cirurgia Plástica 
- Saúde da Família 
- Cardiologia  
- Cirurgia 
Ambulatorial 
- Reumatologia  
- Enfermagem 

Joce 34 - Câncer de 
mama 
- Seguimento 
CA de mama 

- Consultas 
- Procedimentos  
- Cirurgias amb. 
- Quimioterapia 

 
43 

- Mastologia 
- Cirurgia Plástica 
- Enfermagem 
- Fisioterapia 

Jana 29 - Nódulo em 
mama 
- Seguimento 
Ca de mama 

- Consultas 
- Cirurgia 
- Quimioterapia 

 
23 
 

- Mastologia 
- Cirurgia Plástica 
- Enfermagem 

Jô 71 - HAS 
- Depressão 

- Consultas 
- Procedimentos 

 
26 
 

- Saúde da Família 
- Cirurgia 
Ambulatorial 
- Geriatria 
- Otorrino 

Kete 56 -Depressão 
-Incontinência 
urinária 
- Síndrome do 
intestino irritável 
- Problemas 
osteoarticulares 

- Consultas  
- Procedimentos 

 
25 

- Saúde da Família  
- Nutrição 
- Cirurgia Geral 
- Ginecologia 
- Otorrino 
 - Cirurgia 
Ambulatorial 
- Mastologia 
- Enfermagem 

Audi 43 - Incontinência 
urinária 
- Transtornos 
familiares. 

- Consultas  
19 

- Psicologia 
- Nutrição 
- Obstetrícia 
- Ginecologia 
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5.5 Caracterização socioeconômica dos sujeitos pesquisados 

 

O quadro 07 evidencia que todos os entrevistados eram do sexo feminino. 

Historicamente as mulheres sempre se preocuparam mais com a sua saúde, 

diferentemente do sexo masculino que procuram as Unidades de Saúde já com o 

processo de doença em andamento. Segundo Figueiredo (2005), a ausência dos 

homens ou sua invisibilidade nos serviços de saúde, é uma característica da 

identidade masculina, relacionada a seu processo de socialização; a identidade 

masculina poderia estar associada à desvalorização do auto-cuidado e à 

preocupação incipiente com a saúde.  

 

Quadro 07 – Caracterização Socioeconômica dos sujeitos pesquisados 

 
Nome 

 
Sexo 

 
Profissão 

 
Renda 

em reais 

 
Est. Civil 

 
Escolarida

de 

 
Tempo de 

atendimento 

 
Cobertura 
Pela ESF 

Clo F Aposentada 1.500,00 Separada 2º grau 5 anos Sim 
Beth F Do lar - Casada 1º grau 2 anos Não 
Joce F Atendente 

de loja 
580,00 Solteira 2º grau 3 anos Sim 

Jana F Caixa Loja 680,00 Solteira 2º grau     1 ano Não 
Jô F Aposentada 4.000,00 Casada 3º grau 3 anos Sim 

Kete F Autônoma 500,00 Casada 1º grau  4 anos Não 
Audi F Zeladora 1.000,00 Casada 2º grau 6 anos Sim 

 

 Em relação à profissão dos sujeitos da pesquisa, constatou-se que duas são 

aposentadas, uma do lar, uma é atendente de loja, uma atua como caixa de loja, 

uma é autônoma e uma trabalha como zeladora. O que chama atenção em relação 

aos rendimentos é que os valores maiores são das participantes que estão 

aposentados e que também apresentam uma maior escolaridade. 

 Quanto ao tempo de acompanhamento na USE, constatou-se uma média de 

três anos. Isto caracteriza que os usuários conseguem ter alguma resolubilidade de 

suas necessidades de saúde, bem como tem acesso aos serviços prestados, caso 

contrário não voltariam ao mesmo local. 
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 Dos sete sujeitos da pesquisa, quatro residem em locais onde o Programa da 

Estratégia da Saúde da Família - ESF está implantado; três não conhecem esta 

sistemática de assistência adotada pelo Sistema Único de Saúde - SUS, o que 

demonstra que a região de abrangência do atendimento da Unidade de Saúde 

Escola - USE, é uma referência em relação aos Programas do Ministério da Saúde, 

qualificando a assistência e o seguimento dos usuários, embora nem todos os 

conheçam. 

Os resultados do estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA 

demonstram os avanços obtidos pela Estratégia Saúde da Família (ESF) nos últimos 

anos. O programa, que leva informação e assistência à saúde até as residências das 

famílias brasileiras, atualmente beneficia 191,6 milhões de pessoas em 5.383 

municípios. A estratégia amplia e aprimora a assistência à saúde dos brasileiros por 

meio de 244.883 Agentes Comunitários de Saúde que atuam nas 31.660 equipes de 

Saúde da Família (IPEA, 2011). 

Esta melhora nos índices de cobertura do programa, também é refletida na 

qualidade de assistência a saúde no Município de Itajaí e da região da AMFRI 

(Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí); Itajaí tem cobertura de 77% de 

sua área com Estratégia Saúde da Família (ESF) e é referência para os municípios 

da AMFRI por ter gestão plena em saúde. 

 
5.6 Categorias do estudo  
 
5.6.1 Categoria I - Acolhimento do usuário  

 
 

Segundo o Ministério da Saúde (2011), em tópicos do SUS de A a Z coloca 

que o acolhimento aos usuários: 
¨É o estabelecimento de uma relação solidária e de confiança entre 
profissionais do sistema de Saúde e usuários ou potenciais usuário, 
entendida como essencial ao processo de co-produção da Saúde, sob 
os princípios orientadores do SUS (universalidade, integralidade e 
eqüidade). Traduz-se nas atitudes dos profissionais e, também, nas 
condições e processos de trabalho envolvidos na recepção e 
atendimento aos cidadãos, onde quer que ele se dê: na comunidade, 
nos ambulatórios, em hospitais ou demais unidades e serviços de 
saúde¨. 
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 Os usuários entrevistados da Unidade Saúde Escola referem estar satisfeitos 

quando são acolhidos pelo serviço. Isto pode ser evidenciado nos relatos a seguir: 

 

(...) você sempre sai satisfeito, isto é bom em todo lugar que se chega. Nota 10, dez 

mesmo, toda equipe, todas as pessoas que atendem aqui dentro (...) (CLÓ). 

 

(...) nota mil são todos os setores: na farmácia, na enfermagem, no PSF, (...) sempre 

fui muito bem atendida por todos (...) (AUDI). 

 

(...) da equipe médica até o atendimento ali na frente, todos foram bem profissionais e 

são bem humanos também (...) (JOCE). 

 

Na literatura, Vaitsman e Andrade (2005), confirmam o fato de que os 

usuários podem influir de forma mais direta na definição e avaliação da qualidade 

dos serviços de saúde quando se referem às condições de acessibilidade ao 

serviço, relação médico-paciente, adequação das dependências, instalações e 

preferências em relação aos efeitos e custos do tratamento, bem como tudo aquilo 

que os usuários consideram justo ou equânime.  

 Os usuários pesquisados podem também perceber sua satisfação através de 

diversos aspectos, como questões estruturais, aos processos de trabalho e a 

melhoria de seu padrão de saúde. Percebe-se esta avaliação na fala: 

  

 (...) nota mil. As condições físicas são ótimo, tudo muito bem planejado, os 

atendimentos e os encaminhamentos, sempre tudo bem atendido (...) para 

mim está tudo ótimo (...) (AUDI). 

  

 Este relato, num contexto de Unidade de Saúde Básica em diversos cenários, 

pode não estar em consonância com esta colocação; as estruturas podem não se 

apresentar adequadas para prestar uma assistência com qualidade, bem como os 

processos podem não ser claros por estar articulado com questões políticas, 

consequentemente os resultados podem ficar prejudicados. 
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A estrutura, segundo Silva (2005), diz respeito aos recursos materiais, 

humanos e organizacionais; o processo de trabalho norteia a relação profissional-

usuário e os resultados os produtos das ações e a modificação no estado de saúde 

dos indivíduos e da população. 

Um dos princípios do SUS é prestar assistência com humanização. O 

acolhimento e a boa receptividade na Unidade de Saúde Escola podem ser 

percebidos através dos relatos dos usuários pesquisados, quando colocam que são 

bem atendidos, isto pode caracterizar satisfação para os mesmos. 

  

(...) muito bom, muito bom (...) em educação com as pessoas (...) (KETE). 

 

(...) sempre procuram acalmar, dar uma palavrinha para a gente. A gente se acalma e 

espera (JÔ). 

 

 Em locais onde existe atendimento ao público, o primeiro contato com o 

usuário, na grande maioria dos serviços de saúde é com a recepção. Na saúde, esta 

função é desempenhada por um profissional com formação para recepção, ou de 

nível secundário. 

Souza (2008) afirma que a impessoalidade no trato de profissionais com 

usuários adquiriu uma qualificação de descontentamento devido à forma com que 

usuários são acolhidos por alguns profissionais e ressalta que o “saber tratar bem as 

pessoas” é necessário à formação profissional, em especial, de quem trabalha na 

recepção, haja vista que atitudes de respeito, atenção e gentileza também são 

valorizadas pelos usuários. 

 Para obter uma maior qualidade no atendimento em vários seguimentos da 

Unidade de Saúde Escola, com vistas à humanização, realiza capacitações e 

treinamentos em educação em serviço para os funcionários da recepção. Esta 

capacitação é coordenada por profissionais da saúde que integram os serviços da 

Unidade e ocorre periodicamente. 

 Segundo Fortes (2004), o Programa Nacional de Humanização da Assistência 

Hospitalar (PNHAH) propõe a valorização da formação educacional dos profissionais 
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de saúde a fim de possibilitar a incorporação de valores e atitudes de respeito à vida 

humana, consoante à compreensão de que a qualidade em saúde deve ser 

composta de competência técnica e de interação, pois “o profissional que se sente 

respeitado pela instituição à qual pertence está mais apto a atender com eficiência e 

de forma mais humana”. 

A humanização é concebida segundo Reis, Marazina e Gallo (2004) como um 

aporte de valor positivo alocado ao sujeito implicado na produção da Saúde, 

embora, no entendimento comum, não seja raro que designe o usuário como 

principal, quando não o único, alvo da humanização. Porém, não se pode deixar de 

destacar que é um elemento fundamental, também em processos de gestão.  

Dentre os princípios do acolhimento, a privacidade, o sigilo e a integralidade 

física podem ser fatores determinantes na satisfação do usuário. Constatou-se no 

relato de um sujeito da pesquisa, que se sentiu constrangido pelo grande número de 

acadêmicos que acompanharam a consulta médica. Isto pode estar relacionado com 

vários acadêmicos por especialidade (por exemplo, em Ginecologia), ou por falta de 

professores, fato que demanda maior número de alunos/professor. 

 

(...) Alunos iriam acompanhar a consulta (...) fiquei sabendo no consultório. Me senti 

constrangida (...). Eu sei que é o trabalho deles. Às vezes entra muitos, eu me sinto 

constrangida. (...) Na ultima vez, eu acho que tinha uns dez; aí é difícil a gente 

entender (...) (JANA). 

 

O sentimento relatado na fala anterior, é pertinente e justificado por diversos 

autores, tais como Costa et al. (2010), que afirmam que os usuários de saúde têm 

direito à privacidade, que não pode ser violada sem seu expresso consentimento 

informado. O paciente deve ser esclarecido sobre diagnósticos, natureza dos 

procedimentos, duração, benefícios, prováveis desconfortos, inconvenientes e 

possíveis riscos físicos, psíquicos, sociais e econômicos que possam surgir. Além 

disso, as informações devem ser claras e acessíveis, de acordo com a capacidade 

de compreensão do paciente, pois segundo Pessini e Barchinfotaine (2007) nenhum 

procedimento técnico adotado é capaz de substituir o diálogo. 
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 Os usuários dos serviços de saúde se sentem parte do seu próprio processo 

de saúde quando participam, através de sugestões, para melhorias nas unidades de 

saúde, bem como, de formas melhores de abordagem para este processo. Isto foi 

percebido através da colocação de uma participante do presente estudo, que 

observou um número reduzido de funcionários na recepção: 

 

(...) Se pudesse colocar mais umas duas meninas para atender ali, seria bom (...) (BETH). 

 

 O contexto de ação da Unidade de Saúde Escola, está inserido numa 

problemática de mercado de trabalho. A escassez de mão de obra qualificada e/ou 

renumeração não atrativa para a função, são fatores que podem contribuir com esta 

situação. 

Segundo Sá et al. (2009) o trabalhador de saúde define seu objeto de 

trabalho, o qual será transformado por sua ação intencional. Este recorte é 

determinado pela concepção do trabalhador sobre saúde e necessidade de saúde, 

no ato do encontro com o usuário. O objeto é também desenhado pelo modo como o 

trabalhador compreende a demanda do usuário e da relação de que se estabelece 

nesse encontro. 

Na consulta/procedimento, a comunicação com os usuários pode ser um 

determinante na relação entre estes e os profissionais que prestam assistência à 

saúde. Percebe-se nos relatos do estudo que o fato de haver uma boa comunicação, 

realizada com clareza, é um fator que pode gerar satisfação e proporcionar uma 

maior aderência ao tratamento. 

 

(...) professor fica calado, e deixa que os alunos se comuniquem e fale, isto é muito 

importante (...) (CLO). 

 

(...) pergunto tudo. Sempre tudo foi esclarecido (...) nunca saí daqui com dúvidas, 

sempre são bem esclarecidas (...) (JOCE). 
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As atitudes positivas em relação à comunicação com o usuário, são 

mencionadas por Taylor (1986), que aponta que um profissional interessado e 

atencioso é freqüentemente julgado como competente, enquanto um profissional frio 

pode ser julgado como incompetente tecnicamente. Na verdade a qualidade técnica 

e a maneira como este cuidado é prestado são independentes, porem pode-se 

concluir que a comunicação entre o paciente e o profissional é essencial para o 

usuário sentir-se satisfeito com a atenção de saúde recebida.  

Observou-se em concordância com as idéias do autor supracitado, a partir do 

relato de uma participante do estudo que uma comunicação precária pode gerar 

várias angústias e anseios em relação ao seu processo de saúde/doença; pode 

gerar medos em relação à condutas tomadas e com perspectivas de 

comprometimento de situações futuras da vida do usuário. Conforme relato: 

 

(...) às vezes fico meio insegura (...) só foi os aluno (...) quando tudo já estava pronto, 

e não vieram conversar comigo (...) isto dá um sentimento de medo (...) me deu um 

medo que iam operar a mama errada (...) (JANA). 

 

 O direito à comunicação é parte integrante do direito à saúde. O SUS 

estabelece que a saúde seja considerada muito mais do que falta de doença. Diz 

que é resultante de emprego, moradia, transporte, segurança, participação nas 

instâncias políticas. Enfim, saúde é qualidade de vida. Neste sentido, o direito à 

comunicação é parte do direito à saúde e integra os princípios da humanização. A 

possibilidade de falar e ser ouvido, de ter acesso à informação sobre sua saúde e 

sobre aspectos que determinam à qualidade está estreitamente associado com a 

possibilidade de ter saúde (MARTINS; STAUFFER, 2007). 

A humanização depende da capacidade de falar, ouvir e interagir com o outro, 

pois as coisas do mundo só se tornam humanas quando passam pelo diálogo com 

os semelhantes, ou seja, são viabilizadas nas relações e interações humanas 

através do diálogo, não apenas como uma técnica de comunicação verbal que 

possui um objetivo pré-determinado, mas sim como forma de escuta-fala; de 

conhecer o outro, compreendê-lo e atingir o estabelecimento de metas conjuntas 

que possam propiciar o bem-estar recíproco (OLIVEIRA; COLLET; VIEIRA, 2006). 
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Para que a interdisciplinaridade ocorra de fato e contribua para aumentar a 

eficácia das intervenções, é importante não somente se facilitar à comunicação entre 

distintos especialistas e profissionais, como também montar um sistema que 

produza um compartilhamento de responsabilidades pelos casos conforme cada 

projeto terapêutico específico (CAMPOS; DOMITTI, 2007). 

A comunicação pode trazer implicações maiores do que a própria fala. Vem 

articulada com conceitos prévios dos usuários envolvidos e também é uma forma de 

realizar trocas de saberes. Observou-se nos relatos que, com as resoluções das 

dúvidas dos usuários os problemas de saúde são resolvidos. Uma comunicação 

efetiva encaminha segurança, conforme relato: 

 

(...) realmente a gente vai resolver o problema que a gente tem e as dúvidas vão 

sendo tiradas (...) (BETH). 

 

  Taylor (1986) reforça que a comunicação precária ou pouco esclarecedora 

entre profissionais de saúde e paciente pode acarretar conseqüências importantes 

no que refere ao cuidado de saúde. Pacientes que não tem uma boa interação e 

comunicação com os seus cuidadores de saúde tem uma maior probabilidade de 

não voltarem a usar os serviços no futuro, comprometendo a resolutividade e a 

eficácia dos serviços de saúde. 

A aderência às recomendações dadas pode estar diretamente vinculada a 

uma boa relação entre profissionais da saúde e o usuário. Demonstra ser mais 

efetiva se esta relação for de co-responsabilidades entre os envolvidos. Conforme 

relatos das participantes da pesquisa:  

 

(...) eu vejo que eles têm muito empenho (...), tanto em fazer, como em demonstrar. 

Param, explicam, passam segurança para a gente. Eu nunca saí daqui com dúvidas 

(...) sigo todas as recomendações, o que eles mandam fazer, faço direitinho (...) 

(JANA). 
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(...) perguntam tudo. Eles querem saber, têm uma paciência! (...) Perguntam tudo 

mesmo e não deixam dúvidas, deixa a gente a vontade para perguntar, mostrar o que 

está sentido (...) (AUDI). 

  

Silveira e Ribeiro (2005) reforçam a questão da aderência no tratamento. 

Referem que o acolhimento e o atendimento humanizado são fatores determinantes 

para a aderência do paciente ao que é prescrito. O usuário se sente na co-

responsabilidade de assumir seu estado de saúde, se sente acompanhado e 

assistido pelo profissional de saúde. A aderência ao tratamento é um processo 

multifatorial que se estrutura na parceria entre quem cuida e quem é cuidado. Diz 

respeito à freqüência, à constância e à perseverança na relação com o cuidado em 

busca da saúde. Portanto, o vínculo entre profissional e paciente é fator estruturante 

e de consolidação do processo de saúde, razão pela qual deve ser considerado para 

que se efetive. Nesta perspectiva de ação, a atitude acolhedora do profissional que 

cuida respalda o paciente para novas atitudes perante o adoecimento. 

Já Taylor (1986), pontua que os profissionais que respondem às perguntas 

dos pacientes e dão informações sobre sintomas têm maior número de pacientes 

que aderem ao tratamento, talvez porque os pacientes ficam convencidos de que os 

profissionais sabem o que estão fazendo, gerando mais confiança.  

O usuário que se sente bem amparado nas questões que envolvem seu 

estado de saúde, sentindo confiança nas medidas tomadas em atenção ao seu 

processo de saúde e adere melhor aos tratamentos propostos, bem como o 

seguimento dos mesmos.  A este respeito referiu Clo sobre as medidas tomadas em 

relação ao seu caso: 

 

(...) um trabalho muito bem feito, bem estruturado, um trabalho bem organizado, e 

realmente com resultados (...) com relação a condutas tomadas (...) (CLO). 

 

Conforme Taylor (1986), a satisfação com o aspecto emocional da interação 

com o profissional de saúde também prediz a adesão. Quando os pacientes sentem 

que o médico ou o profissional de saúde é atencioso e mesmo carinhoso, aderem 

mais. Os profissionais que demonstram impaciência e até certa hostilidade em 
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relação aos pacientes, têm um número maior de pacientes que não aderem ao 

tratamento. 

Conforme relatos de usuários pesquisados o fato de serem informados que o 

atendimento é realizado no contexto da atividade acadêmica, é positivo em relação à 

satisfação e melhor interação, pois gera uma melhor aceitação desta sistemática de 

atendimento. Dois relatos estão apresentados a seguir:  

  

 (...) sim eu sabia, ela me falou que era assim (...) porque quem atende primeiro é o 

acadêmico (...) (BETH). 

 

(...) sempre soube sim, eles avisaram, na primeira consulta que tive aqui; eles me 

perguntaram se eu me importava em os acadêmicos acompanhar as consultas; eu 

sempre soube (JOCE). 

 

 Segundo Caprara e Rodrigues (2004) a temática sobre a relação médico-

paciente encontra um renovado interesse na produção científica, na formação de 

novos profissionais e na prática clínica, buscando proporcionar uma melhoria da 

qualidade do serviço de saúde. 

 
5.6.2 Categoria II – Resolutividade 

 
A resolutividade dos serviços de saúde é uma maneira de se avaliar os 

serviços de saúde a partir dos resultados obtidos do atendimento ao usuário. Como 

a percepção do cliente sobre determinado serviço é particular, pois se desconhecem 

os critérios que o cliente utiliza para definir a qualidade do serviço, também é difícil 

identificar o que significa para ele um serviço ser capaz de resolver seu problema de 

saúde. Supõe-se que quanto maior a resolutividade de um serviço, mais voltado e 

preparado está para atender as necessidades de saúde da população (TURRINI; 

LEBRÃO; CESAR, 2008). 

A sistemática de atendimento na Unidade de Saúde Escola é centrada nas 

avaliações por parte dos acadêmicos, o que pode caracterizar uma melhor resolução 
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dos problemas de saúde, pois pode caracterizar qualidade no serviço prestado, se 

for bem desenvolvido.  

Tendo em vista o mecanismo de aprendizagem que os acadêmicos são 

submetidos, a elaboração de uma avaliação mais abrangente solicita maior 

detalhamento, porém um dos indicadores pode ser uma aproximação mais integral 

dos problemas dos usuários. Esta avaliação é percebida pelo usuário que vê os 

benefícios para sua própria saúde comparando com as outras Unidades de Saúde, 

quando incluem a participação dos acadêmicos. Observa-se nos relatos:  

 

(...) A gente é atendida no SUS (...) que mal dão atenção para a gente, e aqui não, 

aqui é a melhor coisa que podia ter acontecido em Itajaí. (...) se eu pudesse traria 

toda minha família aqui (...) eu atribuo por ser uma Universidade (...) mas acho tudo 

de bom (...) (KETE). 

 

(...) quero trazer meu marido aqui (...) as atividades aqui desenvolvidas são ótimas 

(BETH). 

 

 Nos relatos de Kete e Beth percebemos que fazem uma comparação entre a 

assistência da Unidade de saúde Escola e as Unidades Básicas de Saúde. Pode ser 

justificado pelo sistema vigente em saúde no país, onde existe uma demanda 

elevada de usurários para serem atendidos e poucos profissionais da saúde. Esta 

situação pode ser atribuída a questões políticas, bem como ao perfil dos 

profissionais da saúde que prestam assistência à população.  

 A Unidade de Saúde Escola tem suas atividades vinculadas com os cursos de 

graduação da área da saúde. Os usuários reconhecem sua importância para o 

processo de formação de novos profissionais, bem como os benefícios que esta 

sistemática traz para a resolução de problemas de sua saúde e para a saúde da 

coletividade. Nos relatos, observamos este reconhecimento: 

 

(...) que bom que existe a UNIVALI, que bom que tem bastante acadêmicos, 

professores que ajudam no caso os alunos a estudar, a mostrar mais problemas, até 
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da própria população. E que tenha um grande futuro e que a cada vez melhore a 

saúde (...) (JOCE). 

  

(...) é uma benção para nós, porque não é em qualquer lugar que tem este tipo de 

atendimento, por ser uma Universidade e favorecer a população desta maneira (...). 

Eu tenho confiança no atendimento com os acadêmicos (...) (JO). 

 

González e Almeida (2010), afirmam que se deve estimular mudanças que 

visem à implementação de instituições formadoras com relevância social, ou seja, 

instituições que prezem pela qualidade, com os olhos nas necessidades de saúde 

da comunidade, tendo como norte a construção do SUS; capazes de produzir 

conhecimento relevante para a realidade de saúde em suas diferentes áreas e ativas 

na qualificação dos profissionais de saúde e prestadores de serviços já pertencentes 

à rede de serviços. 

O Sistema Único de Saúde – SUS tem assumido papel ativo na reorientação 

das estratégias e modos de cuidar, tratar e acompanhar a saúde individual e 

coletiva. Neste contexto as universidades re-estruturam seu modo de ensinar e 

aprender, objetivando uma aproximação entre instituições formadoras para a saúde 

e ações e serviços do SUS (CECCIM; FEUERWERKER, 2004).  

Feuerwerker (2003, p. 24) complementa: 

Há, portanto, a necessidade de redefinir referenciais e relações com 
os distintos segmentos da sociedade no sentido de a universidade 
construir um novo lugar social, mais relevante e comprometido com a 
superação das desigualdades. No campo da Saúde, é indispensável 
que produção de conhecimento, formação profissional e prestação de 
serviços sejam tomadas como elementos indissociáveis de uma nova 
prática. 

 

A qualidade de um serviço de saúde pode estar refletida no acesso que os 

usuários têm a determinado segmento de atenção, bem como a resolução e 

seguimento de seus problemas saúde, seja ela em nível local ou através de uma 

referência da atenção básica ou atenção especializada.  

Percebe-se pelo relato dos usuários pesquisados que o fato de estarem 

residindo próximos à Universidade e na área de abrangência da Estratégia Saúde da 
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Família – ESF oportuniza o acesso aos serviços da Unidade de Saúde Escola. Os 

relatos a seguir, indicam a respeito da relação da proximidade de domicilio e acesso 

aos serviços da USE:  

 

  (...) morava na frente da UNIVALI (CLO). 

 

(...) mudei para ali, meu filho já consultava aqui. Por nós pertencemos aqui para a 

UNIVALI (...) a gente foi informada e viemos aqui (...) moramos no centro de Itajaí (...) 

(KETE). 

 

  (...) quem me encaminhou para cá foi o Parque Dom Bosco, PSF do Parque (...) (JO). 

 

O acesso à Saúde engloba inúmeros fatores e pode ser analisado sob 

abordagens diversas. O sistema de saúde, na prática diária, apresenta dificuldades 

que impedem a satisfação das necessidades de assistência à saúde da totalidade 

da população. Um dos fatores que contribuem para essa situação é a 

inacessibilidade de numerosos grupos da população aos serviços de saúde 

(UNGLERT; ROSENBURG; JUNQUEIRA, 1987). Complementando, Schwarz et al. 

(2010) coloca que as questões geográficas também são um dos fatores de 

dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Segundo Souza et. al (2008), o acesso 

como busca de um cuidado humanizado de acordo com as necessidades tem 

relação estreita com a resolubilidade e extrapola a dimensão geográfica, 

abrangendo aspectos de ordem econômica, cultural e funcional de oferta de 

serviços. 

 Nos serviços de saúde a questão da resolução nas ações pode ser valorizada 

pelos usuários num contexto de Unidade de Saúde Escola, onde os atendimentos 

são realizados pelos acadêmicos com tentativa de contemplar todos os contextos de 

saúde. O valor do atendimento prestado pelos acadêmicos pode ser percebido no 

relato da participante do estudo como item agregador na qualidade dos serviços.  
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(...) a pessoa está no final da formação (...) então  já tem que ter uma noção do que a 

gente está precisando, eles procuram dar o máximo, vão mais a fundo (CLO). 

 

 O atendimento integral extrapola a estrutura organizacional hierarquizada e 

regionalizada da assistência de saúde, se prolonga pela qualidade real da atenção 

individual e coletiva assegurada aos usuários e requisita o compromisso com o 

contínuo aprendizado e com a prática multiprofissional. Nesse sentido a 

integralidade no cuidado de pessoas, grupos e coletividade percebem o usuário 

como sujeito histórico, social e político, articulado ao seu contexto familiar, ao meio 

ambiente e à sociedade na qual se insere (MACHADO et al., 2007). 

 Num contexto universitário, como o que a Unidade de Saúde Escola - USE 

está inserida, os usuários são atendidos com perspectivas de atendimento 

multiprofissional, com vistas para melhora da assistência à saúde com a inclusão de 

cursos do Centro de Ciências da Saúde. Observou-se no relato da usuária, sua 

satisfação por usufruir desta possibilidade de atendimento multiprofissional.  

 

(...) encaminhado para a fisioterapia da Univali (...) eu fui conhecendo esta parte da 

Univali (...) fisioterapia que me encaminhou para fazer acompanhamento aqui (...) 

(JO). 

 

 Peduzzi (2001) ao reforçar a importância do trabalho multiprofissional, indica 

que o mesmo não pressupõe abolir as especificidades dos trabalhos, pois as 

diferenças técnicas expressam a possibilidade de contribuição da divisão do trabalho 

para a melhoria dos serviços prestados. Os profissionais de saúde destacam a 

necessidade de preservar as especificidades de cada trabalho especializado, o que 

implica manter as diferenças técnicas. No entanto, também expressam a 

necessidade de flexibilizar a divisão do trabalho entendido como a coexistência de 

ações privativas das respectivas áreas profissionais e ações que são executadas, 

indistintamente, por diferentes campos de atuação. Ou seja, os profissionais 

realizam intervenções próprias de suas respectivas áreas, mas também executam 

ações comuns, nas quais estão integrados saberes provenientes de distintos 
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campos como: recepção, acolhimento,  grupos educativos, grupos operativos e 

outros. 

 A qualidade de um serviço cria uma clientela que promove involuntariamente 

sua referência em saúde, seja pela experiência pessoal do usuário ou através de 

indicação de amigos e profissionais da saúde, modalidade de acesso que está 

vinculada à referência de alguns ambulatórios específicos. Percebemos no relato 

dos usuários pesquisados o valor, tanto da referência do serviço prestado, quanto de 

sua indicação proveniente de experiência pessoal. 

 

(...) descobri que estava com câncer de mama e estava meio perdida, sem médico 

nada; fui bem amparada pela equipe médica, equipe toda, Cirurgião Plástico, 

Mastologista, e do apoio dos profissionais (...) (JOCE). 

 

(...) sentir umas dores e me disseram que aqui na Univali (...) fiz os exames, 

tratamento; tudo que eu preciso eu consegui aqui (BETH). 

 

 Uma política de saúde que advoga em favor de um Sistema Único de Saúde 

deve prever e empreender esforços para garantir o funcionamento adequado e 

principalmente articulado das unidades prestadoras de serviços de saúde. A 

referência e contra-referência compreendem o trânsito do nível menor para o de 

maior complexidade e inversamente. Vários estudos demonstram que quando o 

usuário é encaminhado à instituição adequada, obtêm uma significativa redução na 

demanda para os níveis secundário e terciário, e ainda, de hospitalizações (JULIANI; 

CIAMPONE, 1999). 

Um avanço importante na saúde se dá quando os profissionais conseguem 

manter um vínculo com sua comunidade e esta reconhece no 

profissional/acadêmico/médico um aliado para sua saúde, pois o usuário participa do 

acompanhamento do seu estado de saúde e sente ainda que é parte deste processo 

de formação de novos profissionais. 

 Nos relatos de usuários que participaram da pesquisa, percebe-se que o 

paciente se sente útil por fazer parte deste processo de vinculação e atendimento 
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por acadêmicos e profissionais de saúde e se sente valorizado pela atenção que lhe 

é dispensada. 

 

(...) me sinto muito útil (...) para mim foi super válido e para eles também (...), mesmo 

quando eles vão em casa fazer visita, a gente dá muita atenção para eles; eles 

também são muito atenciosos com a gente, muito bom (...) (JO). 

  

Os médicos e pacientes, mesmo pertencendo à mesma cultura, interpretam a 

relação saúde-doença de formas diferentes. O encontro entre eles é influenciado por 

vários fatores, como o aporte terapêutico, os aspectos psicossociais do paciente 

com seu adoecer, suas experiências anteriores de outros médicos, bem como pelos 

próprios profissionais, com a sua personalidade, seus fatores psicológicos e seu 

treinamento técnico. Por todo este conjunto, o profissional deve ser estimulado a 

pensar no paciente de forma integral para que possa com isso tornar o mesmo co-

autor do seu processo de recuperação (CAPRARA; RODRIGUES, 2004). 

Um atendimento com vistas para a atenção integral, com o envolvimento dos 

profissionais da saúde, pode ser um fator agregador de resolutividade na saúde, 

pois se procura resolver as questões vinculadas com todo o processo de saúde. 

Pelo relato da usuária, observou-se o empenho da equipe multiprofissional na 

resolução de seu problema. 

 

 (...) na farmácia sempre fui muito bem atendida, com a medicação, difícil sair daqui 

sem os remédios, elas procuram substituir, vão falar com os médicos, dão muita 

atenção (...) (JO). 

 

Para Turrini, Lebrão e Cesar (2008) quanto maior a resolutividade de um 

serviço, mais voltado e preparado está para atender as necessidades de saúde da 

população, mesmo que isto signifique encaminhá-lo para outro serviço para 

continuidade do atendimento. 

A continuidade da atenção em saúde é um grande desafio para todos os 

profissionais da área da saúde. Proporciona uma maior aderência aos tratamentos e 
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seguimento, especialmente quando as relações entre profissionais e usuários 

proporcionam a resolução dos agravos de saúde com a participação do usuário na 

tomada de decisão pelas condutas a serem seguidas. 

A linguagem usada pelos profissionais de saúde deve objetivar uma maior 

compreensão por parte dos usuários, de acordo com a cultural de cada usuário ou 

grupo de usuários que faz uso dos serviços de saúde. Observou-se nos relatos de 

usuários pesquisados que houve esta adequação, pois os usuários demonstram 

entender que o profissional/médico está colocando, isto pode caracterizar que está 

satisfeito e demonstra a ocorrência de entendimento entre os dois saberes. 

 

(...) são muito declarados, quando dão a informação para a gente, sobre o que a 

gente tem, às vezes até faço uma brincadeira, mas somos muito bem atendidos neste 

ponto (...) (CLO). 

 

(...) sempre bem esclarecidas (...) esclarecer todas as dúvidas que a gente têm o 

pode fazer e o que não pode, a maneira de tomar o medicamento; nunca saí daqui 

com dúvidas, sempre são bem esclarecidas (JOCE). 

 

 (...) sempre fui muito bem esclarecida, nunca fiquei com dúvidas (JO). 

 

 Uma melhora no padrão de saúde pode ser evidenciada com um seguimento 

direcionado que ocorre, quando o usuário consegue ter acesso as consultas, bem 

como aos exames dentro de um prazo que favoreça seu diagnóstico e reabilitação 

de seu padrão de saúde. Na Unidade de Saúde Escola, o usuário faz uso de 

serviços e assistências complementares aos procedimentos. Isto favorece ao 

processo de reabilitação de sua saúde, segundo relato: 

 

(...) olha é tudo ótimo, para fazer exames, a gente faz aqui dentro mesmo, eu acho 

bom (KETE). 
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 A composição de uma equipe de referência e a criação de especialidades em 

apoio matricial cria possibilidades para operar-se com uma ampliação do trabalho 

clínico e do sanitário, já que se considera que nenhum especialista, de modo 

isolado, pode assegurar uma abordagem integral. A equipe tem a responsabilidade 

pela condução de um caso individual, familiar ou comunitária e objetiva ampliar as 

possibilidades de construção de vínculo entre profissionais e usuários (CAMPOS; 

DOMITTI, 2007). 

 O reconhecimento de seu estado de saúde, num processo de promoção, 

prevenção e reabilitação, demonstram que os usuários do sistema de saúde 

reconhecem e buscam melhorias neste processo. Com este reconhecimento, 

envolvem os seus familiares e os inserem neste processo. 

 Constatamos nos relatos dos usuários esta inserção, quando avaliam que o 

serviço é de qualidade e que recomendam estes para os seus familiares e amigos, 

nas falas de Clo e Jo: 

 

(...) que pena que as outras pessoas que não possam participar e ter o privilégio de 

participar, de morar aqui perto e pertencer ao PSF (...) (CLO). 

 

(...) já falei para várias pessoas que não conhecem aqui (...) que isto aqui existe na 

cidade (...) tem pessoas que não sabem que tem este serviço (...) (JO). 

 

 Toda estrutura de atendimento na Unidade de Saúde Escola segue os 

princípios do SUS. Na percepção dos usuários isto não é muito claro. Acreditam que 

a estrutura da Unidade de Saúde Escola é para atendimento ilimitado e o acesso é 

para todos os níveis de atenção à saúde. 

 

(...) está difícil (...) só através de indicação de outro médico para chegar até aqui, é 

este o problema (JOCE). 

 

 A expressão acima também demonstra que as estruturas montadas pelos 

serviços de saúde ainda são insuficientes para atender a demanda. Outro fator 
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possível pela procura, pode ser pela Unidade de Saúde Escola ter a especificidade 

do atendimento vinculada à academia.   

 De acordo com Campos e Domitti (2007) a implantação do SUS ainda é 

parcial quando observadas várias evidências indicando que o volume de serviços 

oferecidos à população brasileira é insuficiente.  De qualquer modo, reconhece-se 

que esses recursos poderiam ter um uso mais adequado e racional, caso 

ocorressem reordenações no modelo de gestão e de atenção.  

 
5.6.3 Categoria III - Assistência conjugada com ensino/aprendizagem 

  

O processo de ensino aprendizagem em sua maior parte, é realizado em 

serviços integrados ou pertencentes à rede pública, o que visa minimizar o 

distanciamento entre o ensino e a realidade social. Com esta integração busca-se 

formar profissionais com uma visão mais realística do mercado de trabalho e das 

necessidades sociais dos usuários (GARCIA, 2001). 

 Nos relatos percebe-se que os usuários pesquisados se sentem co-

participativos no processo de ensino e aprendizagem dos acadêmicos de medicina 

que prestam a assistência na Unidade de Saúde Escola. 

 

(...) me sinto bem tratado, os alunos estão começando agora, eles trazem o resultado 

da doença e eles se empenham muito a fazer perguntas, como a gente está se 

sentindo com aquilo, depois eles passam para o professor, e é uma ocasião que nós 

damos para eles se formar bons profissionais (...) (CLO). 

  

(...) eu só teria uma coisinha, a demora. Eu acho que o médico já deveria 

acompanhar os acadêmicos na consulta (...), claro enquanto eles atendem um, ele 

atende outro. Tudo bem, eu acharia uma opção de ter mais médicos, ter mais chance, 

mais médicos na mesma área (...) (AUDI). 

 

Apesar do tempo de demora na realização das consultas expressada pelos 

usuários pesquisados, é importante enfatizar que uma melhor anamnese, uma 
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melhor explicação do problema e dos procedimentos diagnósticos, assim como a 

verificação do profissional sobre a compreensão e participação do usuário na 

consulta, pode justificar a necessidade deste maior tempo na realização das 

atividades acadêmicas. 

Num estudo publicado por Caprara e Rodrigues (2004) enfatizam que um 

maior tempo de consulta está associado a uma melhor qualidade do atendimento: 

como uma melhor anamnee, uma melhor explicação do problema e dos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos, assim como a verificação do médico 

sobre a compreensão do paciente e a participação do mesmo na consulta. 

 Nos relatos observou-se que os usuários pesquisados sentem-se bem e 

valorizados com o atendimento dos acadêmicos, uma vez que acontece com 

atenção, na perspectiva da humanização e dentro de uma intenção de atenção de 

qualidade, promovendo uma abordagem integral das necessidades de saúde do 

usuário.  

 

(...) eu me sinto bem; eles são muito bons, perguntam tudo, a gente conta tudo, a 

gente fica bem à vontade com eles, eles são muito atenciosos; depois eles chamam 

os professores; (...) dão as receitas (...) então para a gente é ótimo (...) (BETH). 

 

O relato deixa claro que o usuário tem suas necessidades de saúde 

resolvidas e a satisfação parece ficar evidente.  O fato de ter acadêmicos na 

assistência e que estão em processo de formação, junto com acompanhamento do 

professor/médico compõe indicação de que o usuário sente segurança com o 

atendimento recebido, segundo participantes desta pesquisa.  

O contato dos acadêmicos com o paciente é uma estratégia de ensino 

humanista e problematizadora, e contribui de forma positiva para a formação do 

aluno, pois aumenta o conhecimento teórico-prático referente à assistência, estimula 

a autonomia do aluno na tomada de decisões e na solução de problemas, além de 

proporcionar uma assistência individual e personalizada, na qual o paciente é visto 

como um ser único e não como um conjunto de sinais e sintomas (GALDEANO; 

ROSSI; ZAGO, 2003).  
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 O usuário da Unidade de Saúde Escola tem o conhecimento que a 

sistemática de atendimento ocorre em prol do processo de formação profissional, 

especialmente no caso de Audi que também tem esta percepção por ser usuária há 

vários anos da Unidade e que por isso sugere uma forma de agilizar os 

atendimentos. 

 

(...) eu acho que podia ser os dois ao mesmo tempo, como era na realidade antes; 

deste que comecei a vir aqui, a gente entrava com os médicos e os alunos juntos. Já 

fazia tudo, o médico olhava, já olhava tudo e o acadêmico que acabava. Agora é ao 

contrário, o acadêmico começa e vai lá mostrar tudo para o médico, mas, não está 

ruim, mas antes era mais rápido, para mim... Na minha opinião devia ser atendido 

com o médico junto (AUDI). 

 

 Com as mudanças das grades curriculares para a formação médica, a 

sistemática do atendimento hoje está centrada na percepção do acadêmico, que faz 

a primeira avaliação com o usuário e após coloca sua avaliação para o 

professor/médico e juntos direcionam as condutas terapêuticas. O usuário 

pesquisado percebe que na Unidade de Saúde Escola há um diferencial: o professor 

oportuniza ao aluno uma avaliação em relação a uma situação clínica do paciente, 

deixando o mesmo desenvolver suas habilidades, atitudes e conhecimentos em 

relação ao processo saúde-doença, conforme o relato abaixo: 

 

(...) professor fica calado, deixa que eles se comuniquem e falem, isto é muito 

importante, o professor médico não toma aquela responsabilidade de imediato (...) 

depois o professor conclui, realmente é isto mesmo, nós chegamos a esta conclusão 

(...) (CLO). 

 

Na colocação de outra usuária, percebe-se de uma forma direta que usa o 

termo ¨cobaia¨ embora considere importante existir esta situação para o processo 

ensino-aprendizagem, que para muitos quer dizer, ser um objeto para ser usado 

para alguma experiência ou estudo.   
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(...) se não tivéssemos nós, para eles fazerem a experiência deles, como é que ia ser 

a profissão de médico (...) tem que ter assim, cobaia (...) mas em nenhum momento 

me senti cobaia, muito pelo contrário, fui até agradecida, muito obrigada pela senhora 

servir para a gente (...) (JO). 

 

Vale destacar a referência de Albuquerque et al. (2008) em relação ao 

usuário sentir-se ¨cobaia¨. Afirmam os autores que quando a integração ensino-

serviço acontece de forma efetiva, unindo docentes, estudantes e profissionais de 

saúde com o foco central no usuário, a dicotomia entre o ensino e a produção dos 

cuidados em saúde se ameniza. Os profissionais do serviço devem sentir-se co-

responsáveis pela formação dos futuros profissionais, assim como os docentes 

devem considerar-se parte dos serviços de saúde. 

 O usuário pode entender que processo de atendimento tem como pano de 

fundo as suas necessidades em primeiro lugar e em seguida perceber-se parte do 

processo de formação profissional. Por ser usuário há algum tempo, coloca 

sugestões em relação aos procedimentos adotados nos momentos que é atendido, 

demonstrando que tem conhecimento de causa e se sente confiante para colocar o 

que pensa com a intenção de melhorar o serviço. 

 O usuário se sente co-participante do processo de formação profissional e se 

sente valorizado por fazer parte deste. Observou-se nos relatos que o usuário 

entende que para ter melhores profissionais em atuação na área da saúde, os 

acadêmicos passam por este processo de ensino e o mesmo devem se sentir como 

ator participativo nesta formação. 

 

(...) não vejo eles como em treinamento, eu acho bom para mim. No caso deles 

quererem saber, conhecer, ter mais informação, faz a gente se sentir bem porque 

eles vão mais além (...) (JOCE). 

 

 O ensino em saúde pode ser de melhor qualidade e mais efetivo quando 

utilizar sistemáticas de formação contínuas, com qualidade e um número adequado 

de profissionais/professores. Percebe-se no relato da usuária Beth que existe uma 
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preocupação com o número de profissionais, professores e médicos que realizam 

este processo de formação. 

 

(...) não sei como eles poderiam fazer (...), talvez colocar mais professores, médicos 

(...) o que é meio chatinho é o tempo de espera (BETH). 

 

Nota-se que este processo de ensino reflete numa questão que é fundamental 

para os usuários da pesquisa: a espera pela consulta/procedimento. Isto pode 

revelar que os serviços ofertados pelo sistema de saúde são insuficientes para a 

demanda, realidade dos serviços de saúde e das instituições de ensino que também 

atuam com números insuficientes de profissionais/professores. 

 Um atendimento focado na pessoa e com perspectivas para a humanização 

no contexto acadêmico, conforme a percepção da participante da pesquisa Beth, 

revela que o profissional/acadêmico/médico demonstra interesse na relação com o 

usuário o que certamente consolida uma melhor interação e uma maior resolução 

dos problemas de saúde.  

  

(...) ser atendida por alunos, eu acho muito bom (...) tem aquele carisma que passam 

para a gente, amor para a gente, a gente até se sente melhor, geralmente jovem não 

dá muita atenção para a gente, gente mais idosa (...) eles estão aprendendo (...) eles 

vão mais a fundo (...) fazem perguntas para a gente, até mesmo coisas que a gente 

esquece (...) a gente vai ao médico fica meio nervoso, esquece da metade, eles 

lembram  a gente (...) (KETE). 

 

Empatia, do grego emphatéia, significa entrar no sentimento, ou seja, colocar-

se no lugar do outro e apesar dos diferentes enfoques e abordagens sobre a 

utilização da empatia como estratégia para o relacionamento terapêutico e para um 

efetivo cuidado ao ser humano, percebe-se que os estudiosos do assunto são 

unânimes em afirmar a importância da empatia para tal. Muitas vezes é necessário 

ver o paciente de forma holística e deixar que o mesmo perceba que o profissional 

está ali para ajudá-lo e principalmente para ouvi-lo (CARRARO; RADUNZ, 1996). 
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O serviço de saúde, para a organização de suas atividades, faz uso de 

recursos e de direcionamentos para atender a demanda que procura as unidades. 

Culturalmente os usuários acreditam que por ser um serviço gratuito, não precisa 

apresentar os princípios de qualidade. Em relatos obtidos no presente estudo, 

constata-se esta questão: 

 

Ás vezes demora(...) a gente tem que entender(...) é um serviço gratuito, e eles não 

tem obrigação de fazer para a gente, então a gente tem que agendar (...) (KETE). 

 

(...) esperar você sabe que tem que esperar; que é lotado é (...) vai demorar (...) tu 

entra as 8 e só sai ao meio dia (...) mas fazer o quê? (...) tem que esperar (...) 

(BETH). 

 

 Apesar de relatos positivos em relação ao acolhimento e ao atendimento com 

os acadêmicos, observamos que após elogios ao atendimento o usuário da pesquisa 

coloca de maneira não muito clara aquilo que poderia considerar incômodo. 

A conformidade na espera para conseguir acesso aos serviços e á 

assistência, foi relatada pelos usuários participantes da pesquisa com uma certa 

“passividade”, demonstrando dificuldade na compreensão que o acesso aos serviços 

de saúde é um direito assegurado pela constituição.  Embora os princípios do 

Sistema Único de Saúde - SUS garantam que o acesso aos serviços é gratuito e 

universal, o usuário relata demora no atendimento – “esperar você tem que esperar”, 

mas parece compreender isto como algo natural.  

Na percepção dos usuários pesquisados a questão de não pagar pelo 

atendimento e/ou consulta parece ser vista como um favor prestado através das 

atividades desenvolvidas pela Unidade de Saúde Escola – USE, revelando o 

desconhecimento do direito como cidadão, assegurado pela Constituição Federal do 

Brasil, onde no Título VIII, Da Ordem Social; Capítulo II, Seção II, Da Saúde; lê-se 

que: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 

 Ainda em relação ao acesso, espera e atividade acadêmica, os relatos 

demonstram uma valorização dos usuários pesquisados pelo empenho da equipe da 

Unidade de Saúde Escola em resolver e agilizar os atendimentos, em parte 

justificando a demora, para os atendimentos prestados pela atividade acadêmica. 

Reconhecem também que existe uma demanda elevada para atendimento nos 

serviços de saúde. 

 A demora no atendimento pode ser percebida pelos usuários da 

pesquisa como parte de um processo de atendimento, onde as atividades são 

desenvolvidas pelos acadêmicos. O usuário entende que é desta forma que os 

futuros profissionais da saúde são formados. Observam que existe um grande 

número de estudantes e todos precisam passar por este processo e demonstra certa 

passividade com esta sistemática por ser favorecida em seu processo de saúde. 

 

(...) olha eu acho que não demora muito (...) acho que a gente tem sorte; lógico que 

tem muita gente (...) eu não fiquei sem ser consultada (...) não tem outro jeito (...) eles 

atendem 8 pessoas(...) são 8 acadêmicos que ele vai ter que explicar tudo...porque 

eles escrevem 3, 4 folhas; então vai ter que avaliar tudo; a gente tem que ter a 

paciência de esperar (...) (BETH). 

 

(...) pessoa tem a chance de estar aprendendo (...) ele ficou ali e o menino fez tudo e 

ele ficou olhando, muito legal, ele deu todo aval para o menino aprender, não me 

importei em ser cobaia (...) (AUDI). 

 

 (...) gente precisa e tem que esperar (...) eles estão tipo em sala de aula, e trabalham 

com seres humanos (...) escrevem, escrevem, escrevem, tudo que tu fala (...) eu 

entendo que tem que ser assim, porque não tem um professor para um aluno só (...).é 

uma coisa que a gente tem que ser pacífica (...) (KETE). 

 

  Fortes (2004) a respeito do assunto anteriormente apresentado, indica que 

as práticas humanizadoras tratam das dificuldades de acesso dos usuários aos 

serviços e suas injustas conseqüências – as filas de espera. A necessidade de 
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ampliação dos mecanismos de comunicação e informação como a referência e a 

contra-referência, bem como o incentivo às formas de acolhimento, levam à 

otimização dos serviços e facilitam o acesso dos usuários a todos os níveis de 

atenção. 

A demora no atendimento e tempo de espera para ter acesso aos 

atendimentos é compensada segundo os participantes da pesquisa ao serem bem 

atendidos, podendo ser atribuída ao fato de ter acadêmicos no atendimento, relatado 

como um fator de satisfação, e é como que tivesse que retribuir de alguma forma 

pelo favor de ser bem atendido. Conforme relatos: 

 

(...) aqui a gente não se importa pela demora, mas sendo bem atendido (...) (CLO).  

 

(...) eu acho que poderia ser um pouco mais rápido, já várias vezes a gente fica 

esperando até quase uma hora, sempre mais que 20 minutos, menos não (...) se bem 

que nesta hora o professor está dando a aula para eles (...) explicando as coisas do 

prontuário do paciente, uma série de coisas, deve ser isto, com certeza. Mas é super 

válido, em seguida já vem o médico junto, os acadêmicos, aí eles explicam tudo, 

super válido (JO). 

 

(...) agora a gente já é consciente que tem esta espera, é um pouco, não vou dizer 

que é bom ou maravilhoso, não é isto, mas como a gente precisa (...) a gente entende 

e é assim que funciona, então (...) uma maneira melhor de fazer isto, eu não sei; seria 

ótimo se fosse rápido (...) mas não é, porque são vários alunos (...) (KETE) 

 

Ficou evidenciado nos relatos, que há uma demora entre o atendimento do 

acadêmico de medicina e a devolutiva junto com o professor/aluno. Em contra 

partida o usuário tem a consciência desta demora em virtude da dinâmica de 

aprendizagem do processo de formação profissional; o que na concepção deste, 

justifica a demora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao terminar o presente estudo exploratório, podemos considerar que a 

satisfação de usuários pesquisados aparece em três categorias: acolhimento do 

usuário, resolutividade e assistência conjugada com ensino/aprendizagem.   

Através deste estudo observou-se que os usuários entrevistados referem à 

palavra “satisfação” em seus depoimentos. Esta designação tem um sentido amplo 

para o usuário, envolvendo desde questões estruturais, como limpeza da Unidade, 

espaços físicos amplos; organização de fluxos de atendimentos; resolução do 

problema de saúde, relacionados com procedimentos/consultas, aplicação de 

vacinas e dispensação de medicamentos na farmácia e, bom relacionamento entre 

acadêmicos de medicina, profissionais de saúde e usuário, com valorização do que 

o usuário considera importante para a sua saúde.  

Uma das principais percepções dos usuários pesquisados em relação ao 

serviço de saúde se refere ao acolhimento recebido. Isto pode ser evidenciado 

através dos relatos de atendimento humanizado e com comunicação efetiva. Um 

atendimento humanizado e com empatia pode contribuir para um melhor vínculo 

entre “quem cuida e quem é cuidado”, favorecendo o auto-cuidado e a co-

responsabilidade que o usuário deve assumir com sua própria saúde, sentindo-se 

acompanhado e assistido pelo profissional de saúde. Esta percepção de 

atendimento implica numa divulgação positiva do serviço, onde o usuário através de 

uma experiência individual, divulga e deseja  ver nos seus familiares o mesmo que 

vê para a atenção ao seu estado de saúde. 

Outra questão levantada na percepção de usuários pesquisados está além da 

compreensão do acolhimento na atenção. Uma atenção integral implica na 

resolução de problemas de saúde e cria vínculos que são valorizados pelos 

mesmos. É possível caracterizar o atendimento como humanizado e personalizado 

numa abordagem direcionada e resolutiva. 

Conforme Fortes (2004), no campo da atenção em saúde o termo 

humanização tem sido utilizado com diferentes significados e entendimentos. O 

conceito vem se modificando no decorrer dos últimos anos, com a luta por direitos 
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dos pacientes/usuários. Podemos dizer que a humanização da atenção à saúde tem 

seu fundamento na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que em seu art. 1º 

afirma: ¨todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito 

de fraternidade¨.  

Pode-se observar que com a resolução das necessidades do usuário 

participantes da pesquisa, ocorre uma aderência maior ao tratamento, pois este 

consegue perceber sua condição de saúde, sendo seu próprio autor do processo 

saúde-doença, optando por aquilo que julgar apropriado para sua concepção de 

saúde. 

Percebe-se que os usuários pesquisados se sentem valorizados quando 

participam dos processos de avaliação do serviço de saúde, contribuindo nas 

questões de acesso, relações entre profissionais e usuários, condições de infra-

estrutura juntamente com as atividades acadêmicas e que podem trazer melhorias 

no padrão de saúde individual e/ou coletiva. 

Outra questão levantada é que existem diversos cenários de saúde com 

várias origens e finalidades. Num contexto público as abordagens são vinculadas 

aos programas do Ministério da Saúde e no meio universitário onde ha inserção da 

academia na assistência, os usuários pesquisados reconhecem a sua importância 

neste processo de formação de novos profissionais, bem como os benefícios que 

esta associação traz para sua própria saúde. 

A percepção sobre a resolução das necessidades dos usuários pesquisados é 

particular, pois se desconhecem os critérios que os mesmos utilizam para definir a 

qualidade do serviço, bem como o que significa para o mesmo. 

A sistemática de atendimento da Unidade de Saúde Escola - USE é centrada 

nas avaliações acadêmicas, principalmente do curso de medicina. Isto pode 

caracterizar para os usuários pesquisados qualidade no serviço, pois referem que as 

abordagens em seu contexto de saúde são apuradas e investigadas profundamente. 

Estas são necessidades reais que fazem parte do processo de formação acadêmica, 

avaliar e questionar todas as questões do processo de saúde dos usuários. 
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 Evidencia a importância que o acesso tem na qualidade do serviço de saúde, 

pois para os usuários pesquisados o acesso pode ser facilitado se o mesmo residir 

próximo aos locais que estes serviços são prestados e ofertados. 

 A demora no atendimento foi percebida pelos usuários pesquisados como  

parte da realidade de uma Unidade de Saúde Escola, onde as atividades são 

desenvolvidas pelos acadêmicos. O usuário entende que é desta forma que os 

futuros profissionais da saúde são formados. A demora é justificada em troca dos 

benefícios que o usuário tem para sua saúde. De uma forma não muito clara, o 

usuário pesquisado coloca que se sente ¨cobaia¨ embora não indique clareza quanto 

ao significado efetivo do termo, mas reconhece que é bom participar do processo de 

formação dos futuros profissionais da saúde e sente co-participativo deste processo. 

 Acredita-se que um atendimento voltado para a integralidade, com foco em 

abordagem multiprofissional, com envolvimento e comprometimento dos 

profissionais da saúde de maneira horizontal, pode ser um fator agregador na 

resolução dos problemas de saúde, favorecendo o seguimento e aderência às 

recomendações em saúde. 

A partir das categorias levantadas, podemos considerar que os usuários 

pesquisados que freqüentam a Unidade de Saúde Escol – UES tem vários sentidos 

à percepção da satisfação, possui opiniões e que dão valor para os serviços 

prestados de acordo com as necessidades e a resolução de condicionantes de 

saúde.  

Na discussão dos resultados a satisfação foi observada em vários contextos, 

podendo-se fazer um paralelo segundo os referenciais teóricos, na tríade: estrutura, 

processo e resultados. Questões estruturais são relacionadas aos ambientes físicos, 

os processos são atribuídos às dinâmicas e a organização de fluxos de atendimento 

e os resultados são vinculados às formas de abordagem do processo saúde-doença 

com ênfase na resolução das necessidades dos usuários, com princípios de 

acolhimento humanizado.  

O usuário pesquisado observa que o acolhimento é um dos fatores 

determinantes para a percepção da satisfação. A humanização, a empatia e a 

comunicação podem favorecer os vínculos nas relações. Consequentemente os 

usuários parecem voltar com mais facilidade à Unidade de Saúde Escola. 
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A resolutividade da Unidade de Saúde Escola pode estar diretamente 

relacionada com as atividades acadêmicas, caracterizando, segundo a percepção 

dos usuários pesquisados, um fator agregador na qualidade dos serviços ofertados. 

A satisfação fica evidenciada pela questão que a atividade acadêmica tem como 

característica a formação profissional, com supervisão do 

professor/profissional/médico.  

A demora nos atendimentos apareceu em vários momentos da pesquisa, mas 

os usuários participantes relatam que esta faz parte do processo de formação dos 

futuros profissionais e se sentem valorizados por fazerem parte deste processo. 

Colocam sugestões para melhorar este problema: aumentar o número de 

professores/profissionais; retomar a metodologia de atendimento que foi usada no 

início do curso de medicina, onde o aluno e o professor realizam as intervenções 

num único momento. 

A pesquisa foi relevante para minha prática profissional, pois conhecendo a 

percepção dos usuários pesquisados sobre as atividades desenvolvidas na Unidade 

de Saúde Escola – USE, trouxe subsídios para implementar as dinâmicas 

desenvolvidas pelos processos acadêmicos, bem como qualificar a assistência 

prestada para a população.  

Como cidadã, profissional da saúde e coordenadora do serviço, é importante 

conhecer e valorizar o que os usuários pensam a respeito da Unidade de Saúde 

Escola – USE, para melhorar as abordagens na atenção á saúde, conhecer as 

necessidades de saúde da população assistida e provocar uma discussão sobre a 

assistência conjugada com ensino/aprendizagem desenvolvidas por este serviço.  

A Unidade de Saúde Escola - USE pode ser considerada uma referência na 

abordagem dos processos de saúde da população, pois realiza suas atividades 

dentro de perspectivas para a formação de futuros profissionais de saúde. 
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APÊNDICE A 
Entrevista semi-estruturada 
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 Entrevista semi-estruturada 
 

1. Apelido:_______ 

2. Idade:_______ 

3. Sexo:_____ 

4. Profissão______ 

5. Escolaridade______ 

6. Estado civil:_______ 

7. Renda:___________ 

8. No local onde mora tem ESF 

9. Através de que serviço veio encaminhado para a Unidade de saúde escola? 

10. Faz quanto tempo que realiza as consultas e atendimentos com atividade 

acadêmica na Unidade de saúde escola? 

11. Quando buscou a primeira consulta/atendimento na Unidade sabia que seria 

realizada por acadêmicos acompanhados por professores?  

12. Como se sente em relação ao tempo de espera para marcar consulta? 

13. O que acha do atendimento da  recepção? 

14. Como se sente em relação ao tempo de espera para as consultas com os 

acadêmicos  e a avaliação do profissional de saúde? 

15. Como se sente em ser atendido por acadêmicos/alunos em fase de 

treinamento de seus cursos? 

16. O que acha das recomendações e das orientações que os profissionais dão 

durante  as consultas/procedimentos  na unidade de Saúde Escola? 

17. Todas as dúvidas e problemas de saúde foram esclarecidas e ou resolvidos 

na consulta, nas orientações e/ou  nos procedimentos? 

18. Recomendaria as atividades desenvolvidas por acadêmicos na Unidade de 

saúde escola para seus familiares e amigos? 

19. Resumindo tudo que conversamos, qual seria a visão geral que tem sobre 

as atividades e as instalações da Unidade de saúde escola? 
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APÊNDICE B 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PESQUISA 
 

Prezado(a) Sr.(a). 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em uma 

pesquisa que pretende identificar motivos que levam a satisfação ou a insatisfação 

das pessoas que utilizam esta unidade de saúde.  Nós pretendemos com esta 

pesquisa contribuir para melhorar a qualidade da assistência aos nossos pacientes, 

bem como, contribuir para a formação profissional dos acadêmicos/alunos da área 

da saúde que utilizam nosso serviço como unidade-escola.  

A participação do(a) Sr(a) na pesquisa consiste em ser entrevistado(a) pela 

pesquisadora responsável, que me chamo Clarice e sou enfermeira da unidade. A 

entrevista dura em torno de trinta minutos e discutiremos assuntos referentes à sua 

história de utilização dos serviços da unidade, ou seja, desde seus primeiros 

encaminhamentos até a última consulta. As informações obtidas com sua entrevista 

serão analisadas seguindo princípios científicos e irão contribuir para o 

desenvolvimento dos serviços de saúde onde tem acadêmicos de cursos de 

graduação em saúde (medicina, enfermagem, nutrição, fisioterapia, etc.,) que fazem 

os atendimentos sob supervisão de seus professores. 

Desde já garantimos o anonimato das informações fornecidas, podendo o(a) 

Sr(a) desistir a qualquer momento se assim o desejar. Os relatos obtidos serão 

confidenciais e não serão utilizados os nomes dos participantes em nenhum 

momento. O(a) Sr(a) não será identificado(a) durante a entrevista. Pedimos somente 

que o(a) Sr(a) crie um apelido, pois este será a única forma como somente o(a) Sr(a) 

poderá se identificar através de suas próprias respostas da entrevista.  

A sua participação na entrevista não lhe garante nenhuma espécie de 

ressarcimento e em caso de sua recusa o(a) Sr(a) não será penalizado(a) de forma 

alguma. O interesse pelo assunto é exclusivamente científico. 

Vou lhe passar algumas informações sobre a pesquisa. Caso aceite fazer 

parte do estudo, peço a gentileza que assine ao final deste documento. Este 

documento contém duas vias. A primeira via é sua e a segunda é do pesquisador 

responsável.              Muito obrigado. 
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INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  
 

Título do Projeto: Avaliação da satisfação dos usuários de uma Unidade de saúde 

escola da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVAL – SC. 

Pesquisador Responsável: Clarice Maria Specht 

Orientador: Dr. Antonio Carlos Marasciulo 

Telefone para contato: (47) 3341-7788 (47) 99635605 

E-mail: cms@univali.br 

 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 
 

Eu, _____________________________________, RG_____________, CPF 

____________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo como 

sujeito. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: ____________________________________________________ 

Nome: _________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________ 

Telefone para contato: ____________________________________________ 

Nome do Pesquisador responsável: __________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável: ______________________________ 

Telefone para contato: ____________________________________________ 
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ANEXO I 
Parecer do Comitê de Ética 
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ANEXO II 
Termo de Consentimento Informado da Unidade de Saúde Escola 
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