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RESUMO  

  

ANDRADE, Luiza Amélia Freitas. AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESTRATÉGIA 

SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA SEGUNDO AS 

EXPECTATIVAS E PERCEPÇÕES DAS EQUIPES DE SAÚDE E USUÁRIOS 

IDOSOS. 300 f. Tese (Doutorado em Administração Sanitária e Hospitalar) Universidad de 

Extremadura, Badajóz, 2014.  

 

 

 

 O presente estudo, exploratório-descritivo, correlacional, de natureza quantitativa, teve como 

principal objetivo avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela ESF-JP/PB a partir da 

satisfação expressada pelos profissionais das equipes de saúde e usuários idosos das UBSs, na 

cidade de João Pessoa, Paraíba-Brasil. Para tanto, foi utilizado o Modelo de Avaliação de 

Qualidade de GAP e o Modelo de Qualidade de Serviços Internos e seus respectivos 

instrumentos. Tanto o SERVQUAL quanto o INTSERVQUAL foram adaptados ao contexto 

das UBS/ESF e deu origem aos questionários que foram aplicados aos 383 usuários idosos e 

62 profissionais das equipes de saúde selecionados para compor a amostra dessa investigação. 

Os dados provenientes da amostra foram tratados utilizando-se técnicas estatísticas simples, a 

exemplo de percentual, média, desvio padrão, cálculo de frequências, coeficientes de 

variância e também técnicas mais complexas de análise univariada, tais como testes 

paramétricos e não-paramétricos. Os resultados apontam que as dimensões avaliadas – 

aspectos tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta, garantia e empatia – apresentaram 

GAP´s negativos. Contudo, considerando-se que em nenhuma dimensão os GAP´s 

ultrapassaram a zona de segurança de -2,00, conclui-se, pois, que tanto os usuários idosos 

quantos os profissionais das equipes de saúde estão satisfeitos com os serviços externos e 

internos das UBS/ESF, pois consideram a qualidade aceitável. Entretanto, observou-se que 

em momento algum nenhuma dimensão obteve GAP´s positivos. Isso implica que os serviços 

não surpreenderam as expectativas dos clientes internos ou externos. Portanto, há uma linha 

muito tênue entre a satisfação e a insatisfação dos clientes com relação aos serviços das 

UBS/ESF. Diante de tal evidência, sugerimos aos gestores públicos a implementação de ações 

que visem a atender as necessidades e demandas latentes dos profissionais das equipes de 

saúde e dos usuários idosos das UBSs/ESF, principalmente no que diz respeito ao 

monitoramento dos processos de solicitação de marcação de consultas médicas a especialistas 

e realização de exames clínicos e de radiodiagnósticos, que foram identificados como fator 

crítico para qualidade dos serviços das UBS/ESF, com GAP maior de -2,00, causando grande 

insatisfação dos clientes internos e externos.  

 

 

Palavras chaves: Avaliação, Qualidade, Estratégia Saúde da Família, Idosos, SERVQUAL e 

INTSERVQUAL. 

 



 

RESUMEN 

ANDRADE, Luiza Amélia Freitas. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 

ESTRATEGIA SALUD FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE JOAO PESSOA SEGÚN 

LAS EXPECTATIVAS Y PERCEPCIONES DEL EQUIPO DE SALUD Y LOS 

USUARIOS MAYORES. 300 f. Tesis (Doctorado en Administración Sanitaria y 

Hospitalaria) Universidad de Extremadura, Badajóz, 2014.  

 

El presente estudio, exploratorio-descriptivo, de naturaleza cuantitativa, tiene como principal 

objetivo evaluar la calidad de los servicios ofertados por la ESF-JP/PB a partir de la 

satisfacción de los profesionales de los equipos de salud y usuarios de la tercera edad de las 

UBSs, en la ciudad de João Pessoa, Paraíba-Brasil. Para tanto, fue utilizado el Modelo de 

Evaluación de Calidad de GAP y el Modelo de Calidad de Servicios Interno y sus respectivos 

instrumentos. Tanto el SERVQUAL como el INTSERVQUAL fueron adaptados al contexto 

de las UBS/ESF y dio origen a los cuestionarios que fueron aplicados a los 383 usuarios de la 

tercera edad y 62 profesionales de los equipos de salud seleccionados para componer la 

muestra de esta investigación. Los datos provenientes de la muestra fueron tratados utilizando 

técnicas estadísticas simples, a ejemplo de porcentaje, media, desvío padrón, cálculo de 

frecuencias, coeficientes de variancia y también técnicas más complejas de análisis 

univariado, tales como test paramétricos y no-paramétricos. Los resultados apuntan que las 

dimensiones evaluadas – aspectos tangibles, confiabilidad, capacidad de respuesta, garantía y 

empatía – presentan GAP’s negativos. Sin embargo,  si consideramos que en ninguna 

dimensión los GAP’s sobrepasaron la zona de seguridad de -2,00, podemos concluir que tanto 

los usuarios de la tercera edad como los profesionales de los equipos de salud están 

satisfechos con los servicios externos e internos de las UBS/ESF, pues consideran la calidad 

aceptable. Eso implica que los servicios no sorprendieron las expectativas de los clientes 

internos o externos. Por tanto, hay una línea muy final entre la satisfacción y la insatisfacción 

de los clientes con relación a los servicios de las UBS/ESF. Delante de tal evidencia, 

sugerimos a los gestores públicos la aplicación de acciones que busquen atender las 

necesidades y demandas latentes de los profesionales de los equipos de salud y de los usuarios 

de tercera edad de las UBSs/ESF, principalmente en lo que respecta monitorear los procesos 

de solicitación de pedidos de consultas médicas a especialistas y la realización de exámenes 

clínicos y de radiodiagnósticos, que fueron identificados como factor crítico para calidad de 

los servicios de las UBS/ESF, con GAP mayor de -2,00, causando gran insatisfacción de los 

clientes interno y externos. 

 

Palabras-clave: Evaluación, Calidad, Estrategia Salud de la Familia, Tercera Edad, 

SERVQUAL, INTSERVQUAL 



 

ABSTRACT 

 

 

ANDRADE, Luiza Amélia Freitas. QUALITY EVALUATION OF THE FAMILY 

HEALTH STRATEGY ACCORDING TO THE SATISFACTION LEVEL OF THE 

HEALTH STAFF AND ELDERLY MEMBERS. 300 f. Thesis (Doctorate in Health and 

Hospital Management) Universidad de Extremadura, Badajóz, 2014.  

 

 

This study was exploratory, descriptive, correlational, quantitative and it aimed to assess the 

quality of the services offered by the ESF-JP/PB from the satisfaction expressed by the health 

professionals and elderly users of the UBSs in the city of João Pessoa, Paraíba-Brasil. It was 

used the GAP Quality Model Assessment, the Internal Service Quality Model and their 

respective instruments. The INTSERVQUAL and the SERVQUAL have been adapted to the 

UBS/ESF context and originated questionnaires that were applied to 383 elderly patients and 

62 health team professionals selected as the sample for this research. The data from the 

sample were analysed using simple statistical techniques, such as percentage, mean, standard 

deviation, frequency calculation, coefficients of variance and also more complex techniques 

of univariate analysis, such as parametric and non-parametric tests. The results indicate that 

the dimensions assessed - tangible aspects, reliability, responsiveness, assurance and empathy 

- showed negative GAP 's. However, considering that in any dimension the GAP´s exceeded 

the safety zone of -2.00, it is possible to conclude that both the elderly users and the 

professional health team are satisfied with the external and internal services of the UBS / ESF 

as they considered the quality acceptable. However, it was noted that the GAP was never 

positive. This implies that the services did not surprise the expectations of internal and 

external customers. Therefore, there is a fine line between satisfaction and dissatisfaction of 

the customers regarding the UBS/ESF services. Faced with this evidence, we suggest the 

managers to implement actions which are aimed to meet the needs and demands of the health 

professional teams and elderly members from the UBS/ ESF, especially regarding to the 

process of making appointments for medical consultations specialists, clinical examinations 

and Radiodiagnostic, which were identified as the critical factor for service quality of the 

UBS/ESF with a GAP higher than -2.00, causing great dissatisfaction of internal and external 

customers. 

 

Key words: Assessment, Quality, Family Health Strategy, Elderly, SERVQUAL and 

INTSERVQUAL. 
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INTRODUÇÃO 

 

1.1 - Considerações Iniciais Sobre o Estudo Proposto 

 

O envelhecimento da população é um fenômeno que ocorre em escala mundial e 

constitui um dos principais desafios a serem enfrentados pelas nações e seus sistemas de 

saúde, no Século XXI.  

Sabe-se que as mudanças dos perfis demográficos e epidemiológicos das populações 

têm gerado importantes repercussões econômicas nos orçamentos dos sistemas de saúde em 

todo o mundo e, de forma particular, no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro. Isso ocorre 

porque a maioria dos idosos apresenta maior prevalência de enfermidades crônicas não 

transmissíveis, pluripatologias, alta prevalência de situações de incapacidade e dependência. 

Portanto, em decorrência desses quadros mórbidos e funcionais tão distintos, utilizam mais os 

serviços de saúde, consomem mais medicamentos e ocupam mais leitos hospitalares.  

No Brasil, atender à saúde da população com serviços de qualidade, resolutivos e 

humanizados, constitui um dever do Estado, devendo ser implantados em todos os níveis de 

atenção do SUS. Entretanto, ao analisar o sistema de saúde atualmente, o que se verifica no 

Brasil, na Paraíba e em João Pessoa é a ineficiência de um modelo de atenção caracterizado 

pelas desigualdades de acesso, divisão entre ações de prevenção e reabilitação, centralização 

de recursos e pela utilização irracional dos recursos humanos, tecnológicos e financeiros. 

Todas essas circunstâncias contribuem para a baixa qualidade dos serviços prestados pelo 

SUS e se evidência através da baixa resolutividade dos problemas de saúde e alto nível de 

insatisfação, tanto na população, como nos gestores e profissionais da saúde (BARROS, 

1997; BRASIL, 2000a; SOUZA, 2002). 

Situação similar também ocorre com a prestação de serviços de saúde destinados aos 

idosos na Atenção Básica (AB). Comumente, verificam-se dificuldades de acesso e a prática 

de um modelo de atenção dissociado, centrado nos aspectos curativos e no atendimento da 

demanda. Essa desagregação das ações de promoção/prevenção/cura/reabilitação e as 

dificuldades de acesso comprometem a qualidade dos serviços de saúde ofertados pelas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) da Estratégia Saúde da Família (ESF). Considerando que a 

qualidade do serviço de saúde é amplamente reconhecida como sendo um fator determinante 

para a satisfação dos clientes, a constatação dessa realidade torna imprescindível a mudança 

no paradigma da assistência à saúde desses idosos. Principalmente, através do 
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desenvolvimento de novos modelos de atenção à saúde que incorporem, entre outras ações, a 

avaliação da qualidade baseada nas expectativas e percepções dos profissionais da equipe de 

saúde e dos usuários idosos a respeito dos serviços que são ofertados pelas UBS/ESF. Tudo 

isso porque qualquer declínio nos níveis de satisfação dos clientes, devido à má qualidade do 

serviço deve ser investigado a fim de se conhecer os motivos dessas insatisfações e, a partir 

disso, implementar os serviços, programas e ações que de fato atendam às necessidades tanto 

dos clientes internos quanto dos clientes externos das UBSs/ESF. 

 

1.2 - Formulação e Contextualização do Problema 

 

Segundo afirma Castellanos (2002), na gestão contemporânea, a qualidade é definida 

pelos usuários, por isso é relevante conhecer suas necessidades e expectativas para que se 

ofereçam serviços de alto padrão. Aliás, Oakland (1993) reitera essa tese ao dizer que a 

capacidade de atender as necessidades dos clientes é vital, não apenas entre duas organizações 

separadas, mas também dentro da mesma organização. Assim, a fim de assegurar um serviço 

com um nível elevado de qualidade aos seus clientes externos, as empresas precisam 

compreender que devem aumentar a qualidade do serviço que é prestado ao seu público 

interno. Ao compreender e responder às necessidades e preocupações dos funcionários, o 

nível de satisfação que os clientes externos irão experimentar com a empresa será reforçada 

(BITNER et al., 1990; ZEITHAML et al., 1988).  

Diante de tais argumentos, entende-se que o conhecimento dos fatores que afetam a 

satisfação dos profissionais da equipe de saúde e usuários idosos é determinante para os 

gestores da ESF, pois permite delinear os planos de ação, tendo por base as percepções e 

expectativas desses clientes, criando serviços de acordo com as necessidades dos 

mesmos.Assim sendo, a importância de orientar as ações da Gestão Pública para os clientes 

dos serviços de saúde se torna fundamental, pois nem sempre os serviços da AB estão 

preparados para atender às necessidades da população de uma forma que garanta aos idosos 

uma melhor qualidade de vida através da promoção, prevenção, cura e reabilitação de sua 

saúde de maneira rápida e oportuna (MARIN et al., 2008). Subtende-se, também, que o foco 

da Gestão Pública nos clientes visa estimular à participação popular. No caso específico da 

AB, essa recomendação já teve a sua importância mencionada na conferência realizada em 

Alma-Ata (1978, p. 07), quando foi enfatizada a necessidade da participação comunitária: 
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 “o povo tem o direito e o dever de participar individualmente e coletivamente no 

planejamento, na aplicação dos recursos, e na atenção a sua saúde e exige-se que se fomente, 

ao máximo, a corresponsabilidade e a participação da comunidade”. 

Seguindo essa linha teórica, o SUS tem como princípio que o controle social deve ser 

exercido pelo cidadão através da participação comunitária, pressupondo, assim, a concepção 

de um usuário com competência para avaliar e intervir, modificando o próprio sistema. 

Da mesma forma, estudos afirmam que a avaliação compartilhada junto aos usuários 

poderá ser um instrumento para a mudança democrática das práticas de saúde, com maior 

controle social e participação comunitária conforme preconiza a reforma sanitária brasileira 

(ROCHA, BERCHT, 2000). E, no que diz respeito ao idoso, especificamente, pesquisas 

ressaltam a relevância de se estimular a participação do idoso no processo de construção e na 

implementação das políticas que atendam às suas necessidades (SIRQUEIRA, 2007). Com 

isso pode-se deduzir que a avaliação dos serviços realizada pelos usuários idosos deve ser 

considerada por todo modelo assistencial que objetive ser de qualidade e humano (SOUZA, 

2002). 

Com fundamento nesses e em outros estudos, pode-se afirmar que, nos últimos anos, 

têm-se observado mudanças significativas nas relações entre os gestores das organizações 

públicas de saúde e seus usuários, tanto no âmbito nacional como internacional. Isso se deve 

principalmente a dois fatores: primeiro, os gestores estão reconhecendo que os cidadãos 

passaram a ser considerados, cada vez mais, como consumidores com capacidade de atuação e 

escolha a respeito dos serviços que recebem; e, segundo, os usuários dos serviços de saúde 

passaram a ser vistos como coprodutores e corresponsáveis pelos cuidados de saúde que 

recebem, e não mais como meros receptores passivos de conhecimentos especializados.  

Portanto, conclui-se facilmente que a opinião dos usuários idosos será de grande 

importância no planejamento e na gestão das políticas públicas de saúde destinadas a esta 

população. Assim, para garantir que ocorra melhoria na qualidade dos serviços ofertados 

pelas UBSs/ESF, os gestores de saúde devem se concentrar naquilo que os próprios usuários 

idosos desejam e não somente naquilo que eles, como tomadores de decisões, acham que os 

usuários querem (DINSDALE, MARSON, 2000). Essa mudança de perspectiva acarreta uma 

consequência imediata: o resultado da assistência sanitária não poderá ser mais medido 

somente em termos de efetividade, eficiência técnica ou melhora do estado de saúde dos 

usuários, mas também levando em conta a satisfação dos mesmos com o resultado alcançado 

(PRÉVOST, FAFARD, NADEAU, 1998). 
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Diante disso, vê-se que pesquisar a satisfação dos usuários idosos significa fazer um 

julgamento sobre as características dos serviços (ATKINSON, 1993)
 
e do quanto estes 

serviços estão atendendo às necessidades dos idosos. Desse modo, entende-se que a satisfação 

do usuário é de fundamental importância para medir a qualidade dos serviços, pois somente 

assim podem ser colhidas informações sobre uma gama de elementos que são perceptíveis 

apenas pelos próprios usuários dos serviços de saúde. Neste ponto, é importante enfatizar que, 

quando as expectativas e percepções não são conhecidas, deixa-se de serem contemplados 

aspectos que claramente influenciam os modos de adoecer e a utilização dos serviços, tais 

como considerações sobre as crenças, os hábitos de vida e as concepções do processo saúde-

doença dos usuários idosos.  

Com relação à satisfação dos clientes internos e/ou funcionários, Grönroos (1993), 

afirma que o primeiro mercado para as organizações são os funcionários. Se a organização 

não consegue manter seus funcionários satisfeitos dificilmente irá satisfazer seus clientes 

externos (GRÖNROOS, 1981, 1985; HESKETT et al., 1994).  Dessa forma, o marketing 

interno deve criar um ambiente interno que apoie a conscientização do que significa “cliente” 

entre os funcionários (GRÖNROOS, 1981). Isso só pode ser realizado se as pessoas que 

atuam na “linha de frente” forem tratadas da mesma forma que os clientes externos são 

tratados. Por isso, o trabalho dos gerentes e do “pessoal de suporte” deve ajudar e apoiar o 

pessoal da “linha de frente” em sua missão de satisfazer o usuário final, o cliente externo. 

Para melhorar a compreensão do enunciado anterior, pode-se citar como exemplo de 

pessoal de “linha de frente” a equipe de saúde, que mantém contato direto e permanete com os 

clientes externos, os usuários idosos, quando prestam serviços de saúde.  O “pessoal de 

suporte” corresponde àqueles funcionários que atuam tanto nas UBS como nos Distritos 

Sanitários, Laboratório de Análise Clínica, Serviços de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulção.  Estes funcionarios são responsáveis pela execusão dos serviços: administrativos, 

abastecimento de material e insumos, realização de exames de análise clínica, exames 

radiodiagnóstico e marcação de consulta a especialista.  Obviamente, a qualidade dos serviços 

prestados pela equipe de saúde aos usuários idosos e a satisfação de ambos, dependem, em 

grande parte, da qualidade do trabalho realizado por esses apoiadores. 

Diversos autores corroboram essa tese de que funcionários satisfeitos com os 

serviços internos são capazes de influenciar a satisfação dos clientes externos. Burke et al. 

(2005) afirmou em um estudo a existência de relações positivas e estatisticamente 

significativas entre a satisfação do empregado e satisfação do cliente externo. Heskett et al. 
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(1994), Loveman (1998) e Rucci et al. (1998), também asseveram que a satisfação do 

funcionário e a do cliente externo é interrelacionados e alimentam um ao outro. 

Partindo desses pressupostos, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1994) ressaltam a 

importância de se realizar pesquisas de satisfação com os funcionários, por três razões: 

Primeiro, os funcionários são eles mesmos clientes internos sendo, portanto, as únicas pessoas 

capazes de avaliar esses serviços. Além disso, uma vez que a qualidade do serviço interno, 

afeta a qualidade do serviço externo, medir a primeira é essencial. Segundo, os funcionários 

podem contribuir com sugestões a respeito das condições que reduzem a qualidade, pois 

vivenciam os problemas da organização no dia-a-dia. A pesquisa com funcionários também 

ajuda a perceber porque os problemas ocorrem e o que as empresas podem fazer para 

solucioná-los. Finalmente, a pesquisa com os funcionários serve como um sistema de alerta 

que corrige as falhas internamente, antes que o cliente externo as perceba. 

Logo, torna-se evidente a importância de avaliar a satisfação dos profissionais da 

equipe de saúde, com foco no atendimento de suas necessidades, haja vista que não se pode 

construir um serviço de qualidade sem garantir a satisfação, tanto dos clientes internos como 

externos. E mais, não existe imagem de excelência, nem funcionamento excelente, sem levar 

em consideração a satisfação como um indicador essencial.  

Considerando essas proposições, e constatando a importância da ESF na 

reorganização da AB e, particularmente, na implementação da Política Nacional de Saúde da 

Pessoa Idosa em nosso país, estado e município, faz-se necessário repensar os atuais modelos 

de avaliação que vêm sendo operacionalizados no âmbito da saúde pública pela Coordenação 

de Acompanhamento e Avaliação da AB; Departamento da AB; Secretaria da AB do 

Ministério da Saúde (MS), os quais atualmente não buscam conhecer as expectativas e 

percepções dos usuários idosos, nem tão pouco dos profissionais da equipe de saúde, acerca 

dos serviços prestados pelas UBSs. Nessas instâncias, os processos de avaliação da ESF 

detêm-se, principalmente, na avaliação dos fatores limitadores e facilitadores da 

implementação, da estrutura organizacional, dos processos de trabalho e das ações de controle 

dos agravos crônicos e agudos da saúde dos usuários. 

Acredita-se que essa limitação na avaliação da satisfação dos usuários idosos e dos 

profissionais da equipe de saúde tem contribuído para a baixa qualidade e resolutividade da 

AB, visto que os serviços ofertados não atendem às necessidades apresentadas pelos idosos, 

nem tão pouco dos profissionais de saúde, responsáveis pela prestação dessa assistência. 
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Também como consequência da insuficiência na avaliação da satisfação, não se 

dispõe de informações consolidadas e congregadas sobre as reais necessidades dos idosos e da 

equipe de saúde ou sobre as suas demandas específicas que possam subsidiar as tomadas de 

decisões dos gestores públicos na formulação de programas e na implantação de melhorias 

práticas no âmbito dos serviços ofertados pelas UFS/ESF. 

Para suprir essa lacuna, a presente tese de doutorado, intitulada Avaliação da 

Qualidade da Estratégia Saúde da Família no Município de João Pessoa Segundo as 

Expectativas e Percepções das Equipes de Saúde e Usuários Idosos, procurará responder à 

seguinte questão norteadora: Quais são os níveis de satisfação dos profissionais da equipe 

de saúde e dos usuários idosos acerca dos serviços prestados pelas Unidades Básicas de 

Saúde da Estratégia Saúde da Família?  

Considerando que a avaliação da qualidade dos serviços é realizada no momento em 

que o serviço está sendo prestado, e que o elemento principal da qualidade é a satisfação dos 

clientes internos e externos faz-se necessário saber exatamente quais são os níveis de 

satisfação dos profissionais da equipe de saúde e quais são os níveis de satisfação dos 

usuários idosos. Isso é porque se a expectativa dos clientes é excessiva e esta é atendida, a 

qualidade será excepcional; quando a expectativa moderada é atendida, a qualidade é 

satisfatória; e, finalmente, se as expectativas não são atendidas, a qualidade do serviço não é 

aceitável. 

Baseada nessas considerações pode-se deduzir que o usuário e prestador dos serviços 

de saúde, mesmo ocupando posições diferentes no processo de avaliação da qualidade, 

contribuem para aumentar ou diminuir os níveis de satisfação acerca dos serviços prestados 

pela UBS/ESF. Assim sendo, a satisfação dos usuários idosos e profissionais da equipe de 

saúde, determina de maneira distinta a percepção da qualidade total dos serviços, sem 

antagonismos. 

De forma mais clara, pode-se dizer que os profissionais da equipe de saúde e os 

usuários idosos de uma UBS têm expectativas antes da atenção e dos cuidados que vão 

oferecer/receber e que estas impressões podem divergir da percepção observada após a 

realização do atendimento, afetando o grau de satisfação dos mesmos. Conclui-se, portanto, 

que a qualidade dos serviços estará diretamente relacionada com o grau de satisfação expresso 

pelos profissionais da equipe de saúde em relação aos serviços prestados internamente pelos 

apoiadores e, também pela satisfação dos usuários idosos, destinatários finais dos serviços. 
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Dessa forma, os gerentes dos Distritos Sanitários, no qual as UBS estão inseridas, e 

os demais funcionários apoiadores do Laboratório de Análise Clínica, Serviços de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulção precisam conhecer as expectativas e percepções dos 

usuários idosos e profissionais da equipe de saúde, para que se promova a adequação dos seus 

serviços internos, objetivando satisfazer às necessidades da equipe de saúde e, de forma 

efetiva e consistente, aumentar a satisfação dos usuários idosos a fim de se conseguir uma 

maior qualidade e resolutividade nesse nível assistencial, que é considerado como porta de 

entrada para o sistema de saúde.  

Não obstante, mesmo reconhecendo que as percepções de um serviço sejam bastante 

subjetivas, compete aos gestores dos serviços, persistir em tentar conhecer as expectativas dos 

seus clientes para então promover as melhorias que impactem em um melhor desempenho das 

UBS e na percepção da qualidade dos serviços por elas prestado. Essa ideia é corroborada por 

Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) que indicam que a qualidade do serviço, na ótica do 

usuário e prestadores, é definida pela extensão da discrepância existente entre as expectativas 

ou desejos dos clientes e as suas percepções sobre o serviço vivenciado. 

Desse modo, constata-se que a qualidade percebida está intrinsecamente ligada com 

o nível de satisfação dos clientes. Logo, a satisfação dos clientes depende da diferença entre o 

desempenho percebido e as expectativas (KOTLER, 1998). 

Matematicamente, Slack, Johnston e Chambers (2002), apresentam três 

possibilidades nas relações entre expectativas e percepções dos clientes: 

 

 Expectativas < Percepções = a qualidade percebida é boa. 

 Expectativas = Percepções: a qualidade percebida é aceitável. 

 Expectativas >Percepções: a qualidade percebida é inaceitável. 

 

1.3- Relevância da Pesquisa 

 

As razões que motivaram a realização dessa pesquisa incluem tanto os aspectos 

científicos quanto os aspectos sócio-sanitários e empíricos vivenciados no cotidiano desta 

pesquisadora. 

Com relação à relevância científica, sabe-se que inúmeros estudos têm sido 

realizados em diferentes países com o objetivo de avaliar a qualidade dos serviços a partir da 

satisfação dos usuários. Contudo, são poucas as pesquisas, que buscam conhecer os níveis de 
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satisfação dos funcionários, baseados nas suas expectativas e percepções. Dentre as pesquisa 

que investigam a satisfação do cliente interno, pode-se ressaltar as realizadas por Zeithaml et 

al., 1988; Bitner et al., 1990; Berry et al.,1994; Frost e Kumar, 2000; Serapioni, 2011; Desta, 

2011.   

No Brasil e em João Pessoa, qualquer que sejam os clientes investigados, a área de 

avaliação dos serviços de saúde e da ESF através da satisfação dos clientes como um todo e 

dos idosos em particular, ainda é incipiente. Os instrumentos habitualmente utilizados para a 

avaliação dessa dimensão da qualidade não consideram as expectativas e percepções dos 

usuários dos serviços, nem tão pouco dos profissionais da equipe de saúde prestadora da 

atenção à saúde. 

O próprio MS (2005) reconhece que a avaliação dos serviços de saúde é pouco 

incorporada às práticas públicas e possui caráter mais prescritivo, burocrático e punitivo do 

que subsidiário do planejamento e da gestão. Isto se contrapõe ao movimento internacional 

alavancado pelos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França, Espanha 

(CONTANDRIOPOULOS, 1997) nos quais a institucionalização da avaliação vem sendo 

implementada, com objetivos formativos, pedagógicos e orientador de melhorias nas práticas 

assistenciais. 

Em nosso país, como foi dito anteriormente, observa-se que tanto o MS como os 

estudiosos e pesquisadores sobre esse tema vêm realizando várias avaliações da ESF nos 

últimos anos que ora se concentram nos fatores facilitadores e limitadores da implementação 

da ESF (Avaliação realizada em 2002), ora no impacto das ações de controle dos agravos 

crônicos e agudos de saúde (Avaliação realizada permanentemente pela Coordenação da AB 

através do banco de dados do SIAB). Além dessas, ocorreu também uma avaliação acerca da 

estrutura, dos processos de trabalho e dos resultados das ações e intervenções desenvolvidas 

pelas áreas programáticas (Avaliação realizada em 2005).  

Atualmente, também no âmbito da AB, está sendo operacionalizado o PMAQ – 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da AB. Esse programa, instituído 

em 19 de julho de 2011, tem como principal objetivo induzir a ampliação do acesso e a 

melhoria da qualidade da AB, com garantia de um padrão de qualidade comprável nacional, 

regional e localmente de maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações 

governamentais direcionadas à AB. Os resultados preliminares, dessa avaliação, foram 

publicados no final do ano de 2013 e versa sobre a 1ª Fase, Adesão e Contratualização da 

PMAQ-AB.  
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Do exposto, percebe-se que existe uma lacuna no que tange à avaliação da satisfação 

dos usuários idosos e profissionais da equipe de saúde, notadamente respaldado por modelos 

teóricos consistentes, a exemplo do Modelo de GAP, desenvolvido por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985, 1988, 1991), Frost e Kumar, (2000), American Consumer 

Satisfaction Index da Universidade de Michigam e o Common Measurement Tool do Centro 

Canadense de Gestão. 

Ponderando, ainda, que a qualidade dos serviços é fundamentada em um conceito 

mensurável, com características objetivas, os autores Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), 

desenvolveram uma escala psicométrica para avaliar a satisfação dos clientes. Essa escala ou 

instrumento, SERVQUAL, comumente é utilizado para avaliar a satisfação dos clientes 

externos. Contudo, como os seus próprios criadores enfatizam, o SERVQUAL pode ser 

adaptado para avaliar a satisfação dos clientes internos. Como exemplo, pode-se citar a 

criação do instrumento INTSERVQUAL, desenvolvido por Frost e Kumar, 2000, para avaliar 

a satisfação dos clientes internos da Singapore Airlines, conhecida como uma grande 

organização do setor aéreo da Austrália. Os dois instrumentos, tanto o SERVQUAL, quanto o 

INTSERVQUAL, realizam comparações entre expectativas e percepções dos clientes 

externos e internos, para determinar os seus níveis de satisfação. E, ambos, quando adaptados 

e validados em contextos sociais e culturais nos quais as pesquisas estão sendo desenvolvidas, 

respondem às exigências atuais de medida da qualidade do serviço. 

Enfim, uma das contribuições científicas desse estudo reside no fato de implementar, 

pela primeira vez, um sistema de avaliação da satisfação dos clientes internos (profissionais 

da equipe de saúde) e clientes externos (usuários idosos) respaldados por critérios técnicos-

cientifico e metodológicos, validados na literatura pertinente, conforme será evidenciado no 

Capítulo II e Capítulo III, do presente estudo. 

Em relação aos aspectos sócio-sanitários, com esta pesquisa pretende-se não só dar 

início à criação de um Sistema Permanente de Avaliação da Satisfação dos usuários idosos e 

profissionais da equipe de saúde da ESF que possa ser replicado em outros municípios e 

estados e que sirva de referencial para os gestores públicos em suas tomadas de decisões, 

como também atribuir a devida relevância à participação da população idosa e dos 

profissionais de saúde, na avaliação e adequação dos serviços ofertados pelo setor público de 

saúde no nível da AB.  

Ademais, almeja-se aumentar a consciência dos cidadãos idosos acerca dos seus 

direitos à saúde, a serviços de qualidade e a uma assistência humanizada, como preveem a 
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Constituição Federal (1988), o Estatuto do Idoso (2003), a Política Nacional do Idoso, (2004) 

Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (2006) e a Carta de Direito dos Pacientes (MS – 

SUS, 2006). Todos esses documentos trazem em seus dispositivos legais, entre outros direitos 

fundamentais, o direito à saúde. 

Em termos práticos, acredita-se que ao avaliar os níveis satisfação dos profissionais 

das equipes de saúde e dos usuários idosos se estará realizando um diagnóstico das reais 

condições dos serviços ofertados pelas UBS/ESF no município de João Pessoa, sob a ótica 

dos maiores conhecedores desses serviços.  Assim sendo, a pesquisa em pauta poderá servir 

de guia para os gestores de saúde, onde os mesmos poderão identificar as necessidades 

relatadas pelos clientes internos e externos e, de forma consistente e continua atender suas 

reivindicações, priorizando àquilo que mais impacta na percepção da qualidade dos serviços e 

com isso fazer melhor uso na aplicação dos recursos públicos.  

Além do mais, é importante mencionar, que esta investigação buscará contribuir para 

resolução dos problemas identificados em uma auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU) e Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (SEPROG) 

em 2002 na qual apontava que o desempenho da ESF, era prejudicado pelos seguintes fatores: 

 

 Elevada rotatividade e a dificuldade na contratação dos médicos para as 

UBS/ESF, decorrentes, dentre outros motivos, da insatisfação com a precariedade da 

estrutura física de algumas UBS, o excesso de atendimentos, a dificuldade de acesso 

ao local de trabalho; 

 

  Insatisfação e insegurança de boa parte dos profissionais da equipe de saúde da 

ESF, em decorrência das falhas no sistema de referência e contra-referência; 

 

 Necessidade de uma forma de contratação dos ACS que resguarde o seu estreito 

relacionamento com a comunidade visto que o mesmo representa o elo entre os 

serviços de saúde e a comunidade por isso deve residir na área em que atua; 

 

 Ausência de fiscalização, monitoramento e avaliação da ESF. Apesar das 

coordenações da ESF nos estados, bem como nos demais municípios paraibanos, 

realizarem estas ações, não o fazem de forma rotineira e sistemática;  
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 Descontinuidade administrativa que ocorre a cada mudança nos governos 

estaduais e municipais, por ocasião das eleições, torna imperativo que se institua 

treinamento para os gestores da ESF e; 

 

 Inconsistência de dados. Atestou-se que o Sistema de Informações da Atenção 

Básica (SIAB) tem apresentado um grau de inconsistências muito elevado nos seus 

dados (falta ou duplicidade), problema que atinge cerca de metade dos municípios 

com a ESF implantada. A falta de informações confiáveis pode comprometer o 

acompanhamento da ESF e dificultar o estabelecimento de prioridades de ação em 

saúde 

 

Todos esses problemas elencados no ano de 2002 pelo TCU ainda persiste no 

momento atual, março de 2013, e continuam prejudicando o desempenho da ESF, na maioria 

dos municípios brasileiros, e de maneira específica o município de João Pessoa. 

No âmbito pessoal, a relevância da pesquisa aqui apresentada está no profundo 

reconhecimento da necessidade de conhecer as expectativas e percepções da equipe de saúde 

e usuário idoso, a fim de melhorar a qualidade da nossa prática profissional, prestando uma 

assistência de saúde que de fato atenda às necessidades dessa população, apesar da 

heterogeneidade e as atipias patológicas e sintomatológicas que possam apresentar. 

Além disso, a presente investigação se justifica pela nossa participação em atividades 

profissionais desenvolvidas junto aos idosos da Paraíba, primeiro como membro da Pastoral 

da Saúde, responsável pela visita domiciliar a idosos dependentes; segundo, como participante 

de um Programa Interdisciplinar de Apoio a Terceira Idade (PIATI), realizado pela 

Universidade Federal de Campina Grande-PB, no qual são ministradas aulas teóricas para um 

Curso de Cuidadores de Idosos e aulas práticas em Instituições de Longa Permanência e 

terceiro, como docente da disciplina Clínica Médica do Curso Técnico de Enfermagem da 

Escola Técnica de Saúde, ao acompanhar discentes em estágio prático na unidade de 

internação da Clínica Médica do Hospital Universitário Lauro Wanderley, onde a maioria dos 

clientes internados são maiores de 60 anos. 

Finalmente, é importante frisar que o enfoque a temática relativa à qualidade dos 

serviços de saúde prestados aos idosos e à medição dos níveis de satisfação desses usuários e 

profissionais de saúde, coaduna-se com a linha de pesquisa - qualidade em serviços de 
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saúde – do curso de doutorado, Administração Sanitária e Hospitalar do Departamento de 

Dirección de Empresas y Sociología da Universidade de Extremadura – Espanha. 

Neste contexto, o estudo em pauta visa a alcançar os objetivos listados no próximo 

tópico:  

 

1.4 - Objetivos  

 

Geral 

 

 Avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela ESF a partir da satisfação 

expressada pelos profissionais das equipes de saúde e usuários idosos atendidos 

nas UBSs./ESF. 

Específicos 

 

 Identificar o perfil do usuário idoso e profissionais da equipe de saúde da 

ESF/UBS 

 Conhecer as expectativas e percepções dos usuários idosos acerca dos 

serviços ofertados pelas UBSs; 

 Conhecer as expectativas e percepções dos profissionais das equipes de saúde 

enquanto funcionários da “linha de frente” das UBS em relação aos serviços 

internos prestados pelos apoiadores dos distritos sanitários, laboratório de 

análise clínica, serviço de radio diagnóstico e central de regulação; 

 Medir o nível de satisfação dos profissionais da equipe de saúde e dos 

usuários idosos das UBS; 

 Verificar se existem discrepâncias, estatisticamente significativas, entre os 

níveis de satisfação dos profissionais da equipe de saúde e dos usuários idosos 

das UBS e; 

 Recomendar ações para atender às necessidades e demandas latentes dos 

profissionais da equipe de saúde e dos usuários idosos atendidos nas UBSs a 

fim de melhorar a qualidade do serviço prestado. 
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1.5 - Hipóteses 

 

Tendo por base o referencial teórico e os objetivos anteriormente mencionados, 

foram formuladas as seguintes hipóteses de investigação: 

 

H1 - O modelo de GAP e de Qualidade Interna dos Serviços e seus respectivos 

instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência empírica para avaliar 

a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de satisfação dos usuários idosos e 

profissionais da equipe de saúde. 

H2 - O nível de qualidade dos serviços das UBS superam as expectativas dos usuários 

idosos e profissionais da ESF; 

H3 – Existe discrepâncias estatisticamente significativas, entre as expectativas e as 

percepções dos usuários idosos e os profissionais membros das equipes de saúde satisfeitos 

das UBS/ESF; 

H4 - As percepções que os profissionais das equipes de saúde têm da qualidade da 

prestação do serviço são diferentes das percepções que os clientes idosos têm sobre o serviço 

das UBS/ESF; 

H5 - A satisfação dos usuários idosos com os serviços ofertados pelas UBS/ESF não 

depende do gênero/sexo e 

H6 - Os usuários idosos e membros das equipes de saúde das UBS/ESF atribuem 

distinta importância para as dimensões da qualidade. 

 

1.6 - Estrutura do Trabalho Proposto 

 

As características de organização desta pesquisa estão estritamente relacionadas com 

sua proposição temática, de modo que suas referências de discussão contêm um delineamento 

sistemático de investigação do problema proposto. Nesse sentido, a esquematização de cada 

capítulo observou fielmente o eixo de orientação geral do trabalho, visando a garantir a 

integridade lógica do conjunto de suas peças teórico-metodológicas. 
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Assim sendo, o trabalho é formado por seis capítulos básicos e mais dois tópicos que 

incluem uma lista das referências bibliográficas utilizadas, além de um apêndice contendo o 

instrumento de coleta de dados que foi utilizado na fase de execução da pesquisa de campo e 

subsidiaram as evidências do construto empírico. O sequenciamento dos capítulos atende à 

ordem lógica de desenvolvimento da discussão teórica, da seguinte maneira: 

A priori faz-se uma abordagem do tema, contextualizando o problema da pesquisa à 

luz da literatura pertinente, assim como dos objetivos que se pretende atingir com o estudo em 

pauta. 

O Capítulo 1 aborda a revisão bibliográfica que fundamentou a presente pesquisa, 

mencionando as ideias consideradas mais importantes para compreensão da temática em 

estudo. Nessa perspectiva, subdividiu-se a abordagem em dois grandes eixos: Serviços e 

Qualidade. Em primeiro lugar, desenvolve-se a discussão focalizando o setor de serviços em 

geral e, em seguida, as especificidades dos serviços públicos de saúde e geriátricos no 

contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF). Na 

sequência, faz-se uma aproximação histórica sobre os estudos da qualidade na área de saúde. 

O Capítulo 2 versa sobre a avaliação da qualidade nos serviços públicos de saúde 

brasileiros e enfatiza as contribuições dos modelos utilizados para avaliar a qualidade destes 

serviços, sob a ótica dos usuários. A última abordagem recai sobre a temática satisfação do 

cliente, na qual se discorreu sobre os conceitos de satisfação e a sua importância e também 

sobre a relação entre os conceitos de qualidade e satisfação. Por fim, concluímos nossa 

abordagem mencionando as principais teorias de avaliação da satisfação que subsidiam os 

estudos pautados nessa temática. 

No Capítulo 3, apresentam-se os métodos e técnicas de investigação, os objetivos e 

hipóteses de investigação, dados e suas fontes, caracterização da amostra e ainda uma 

descrição sumária dos métodos estatísticos e econométricos utilizados. 

Ao longo do Capítulo 4, é feita a apresentação e discussão dos resultados obtidos e a 

análise das hipóteses de investigação. 

Finalmente, Capítulo 5, se refere às principais conclusões da pesquisa, que visam a 

contribuir para um melhor conhecimento sobre a temática em estudo, concluindo com a 

referência às limitações encontradas e com algumas recomendações de atuação futura para as 

UBS/ESF/JP-PB. Foram sugeridas, ainda, orientações para futuras investigações neste 

domínio, principalmente aquelas inerentes à operacionalização e replicação do modelo 
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preconizado por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) e Frost e Kumar, 2000, relacionando-

as com os objetivos gerais e específicos propostos por este estudo. 
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I - ANTECEDENTES E DESENVOLVIMENTO ATUAL DO TEMA 

 

Neste capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica que fundamentou a presente 

pesquisa. Inicia-se a discussão focalizando o setor de serviços em geral e, em seguida, as 

especificidades dos serviços públicos de saúde e geriátricos no contexto do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e da Estratégia Saúde da Família (ESF). Na sequência, será feita uma 

aproximação histórica sobre os estudos da qualidade na área de saúde.  

 

1.1. Serviços 

 

1.1.1. Definição e Caracterização Gerais de Serviços 

 

Na literatura em geral, a noção de serviços tem sido associada às mais diversas 

interpretações, resultado do próprio desenvolvimento da sociedade. Considerando essa 

pluralidade de conceitos, a complexidade desse setor da economia e as suas dificuldades em 

prover serviços de qualidade aos seus clientes, se faz necessário conhecer o que alguns 

autores, de forma complementar, preconizam em suas definições de serviços. 

Em primeiro lugar, Eiglier e Elangeard (1991), asseveram que o processo de criação 

dos serviços se compõe da organização sistemática e coerente de todos os elementos físicos e 

humanos necessários para a prestação do serviço, cujas características e níveis de qualidade 

são predeterminados.  

Já Grönroos (2003, p. 65) inclui em sua definição de serviços os problemas ou 

desejos dos clientes, conforme citação a seguir: 

 

(...) um processo, consistindo em uma série de atividades mais ou menos intangíveis 

que normalmente, mas não necessariamente, sempre ocorrem nas interações entre o 

cliente e os funcionários de serviços e /ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do 

fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas do 

cliente. 

 

Para o mesmo autor, os serviços apresentam três características básicas que podem 

ser identificadas na maioria dos serviços: são processos, constituindo-se em atividades, ou 

uma série de atividades, em vez de coisas. São, no mínimo, e até certo ponto, produzidos e 

consumidos de forma simultânea e, por último, envolve a participação do cliente no 

processo de produção, em algumas etapas.  
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Seguindo a mesma linha de pensamento, Kotler (2003) define serviço como uma 

ação ou um processo cuja característica principal é a intangibilidade. Para o autor, qualquer 

ato, essencialmente intangível, que uma parte possa oferecer a outra e não resulte, 

obrigatoriamente, na propriedade de um produto físico é considerado serviço. 

Além da intangibilidade, citada por Kotler, pode-se observar que a maioria das 

definições de serviço apresentam outras três características comuns: a inseparabilidade, a 

variabilidade e a perecibilidade. 

A característica intangibilidade está relacionada ao sentido abstrato dos serviços, que 

não podem ser tocados, apesar de poderem ser associados a algo físico. Essa característica 

dificulta a avaliação, tornando difícil mensurar o que o cliente percebe. Entretanto, mostra a 

impossibilidade de apreciação e avaliação prévia pelo cliente. Por isso, torna-se indispensável 

primeiro utilizar o serviço para só despois perceber se o mesmo correspondeu ou não as 

expectativas iniciais. 

A característica inseparabilidade refere-se à impossibilidade de separação entre a 

produção e o consumo dos serviços, ocorrendo de forma simultânea esses processos.  A 

prestação do serviço ocorre com fornecedor e cliente frente a frente, sendo necessária uma 

capacidade de prestação de serviços antecipada. 

A variabilidade significa a incapacidade de manutenção da qualidade do serviço 

constante, pois sendo este produzido por pessoas, está sujeito a natureza instável de seus 

produtores. A qualidade também é instável, variando de um fornecedor para outro, de um 

cliente para outro.  

A perecibilidade se deve ao fato de não ser possível produzir ou armazenar serviços 

como se faz com produtos. 

Como visto, a natureza simplificadora e teórica com que essas características são 

difundidas levaram Lovelock e Wright (2004) a sugerir que, para sua aplicabilidade empírica, 

se faça uma distinção entre as atividades associadas à administração de serviços e as 

atividades envolvidas na produção de bens físicos. Dentre essas últimas, destacam-se: 

 

 Os produtos dos serviços são realizações intangíveis; 

 A maioria dos serviços é de difícil avaliação pelos clientes; 

 Há grande envolvimento dos clientes no processo de produção; 

 Outras pessoas podem participar do produto; 

 Há grande variabilidade nos insumos e produtos operacionais; 
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 O fator do tempo de produção é muito importante. 

 

Corroborando essa tese, Eigler e Elangeard (1991) argumentam que serviço é sempre 

o que resulta de uma interrelação, ou seja, é o resultado de uma interação entre duas pessoas e 

um produto ou serviço, enquadrada por um ambiente apropriado, apoiada por um meio físico 

e logístico.  

Deduz-se, portanto, que o valor de um serviço só é efetivo após sua realização. 

Entretanto, para que o serviço se realize é preciso que alguém necessite dele, procure quem o 

execute e haja disponibilidade de meios e pessoas para que a organização preste esse serviço. 

Assim, apreende-se que a concepção do serviço passa pela definição das necessidades a 

satisfazer, e, para tal, pressupõe-se o conhecimento dos segmentos que se pretende servir.  

Desse modo, passa-se a definir serviços públicos de saúde no contexto do SUS e da 

ESF, focalizando as políticas públicas destinadas aos idosos, visto que são justamente com 

esses serviços que a presente pesquisa se preocupa. 

 

1.1.2. Serviços Públicos de Saúde 

 

Segundo o conceito de Meireles (2002), Serviço Público é todo aquele que é prestado 

pela Administração ou delegados, sob as normas e controles estatais, para satisfazer 

necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniência do estado.  

De forma geral, entende-se Serviço Público como aquele que a Administração 

Pública presta à comunidade porque reconhece como essencial para a sobrevivência de um 

grupo social ou do próprio Estado.  

Ante o exposto, entende-se que a saúde, por se referir à instituição de políticas 

sociais e econômicas que visam a minimizar os riscos de doença e de outros fatores que 

possam prejudicar a população, está inserida na categoria de serviços essenciais.  

Assim sendo, no Brasil, em função de sua importância social, a Seguridade tornou-se 

matéria constitucional, sendo descrita no artigo 194: “A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade; destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social” (BRASIL, 2004, p. 

195). 

O direito à saúde também foi mencionado em outras oportunidades pela Constituição 

Brasileira de 1988 que, em seu artigo 6º, inscreve a saúde entre os direitos sociais, 
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reconhecendo-a como um direito de cidadania estendido a todos os brasileiros. No mesmo 

sentido, o artigo 196 segundo o qual, 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 outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.” 

Não obstante as normas anteriormente mencionadas, somente após a regulamentação 

da Lei nª 8.080, em setembro de 1990, que esse direito foi assegurado. Essa Lei, conhecida 

como a Lei Orgânica da Saúde cria o Sistema Único de Saúde-SUS, do qual será falado no 

próximo tópico.   

 

1.1.3. Sistema Único de Saúde Brasileiro 

 

Sabe-se que a concepção de um sistema de saúde resulta de um processo evolutivo 

de aperfeiçoamento constante, influenciado por determinantes diversificados que não 

dependem apenas das decisões governamentais, mas também da participação e adesão das 

forças envolvidas, destacando-se os profissionais de saúde e, em especial, os cidadãos. 

Segundo Navarro (2005, p. 01), o SUS configura-se como a “mais ousada 

reengenharia na Saúde Pública do País”, pois proporcionou uma nova formulação política e 

organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde, notadamente focados na 

reestruturação da Atenção Básica, em todo território nacional. 

Essa reforma sanitária, de grande envergadura, foi norteada pelos princípios 

doutrinários (universalidade, equidade, integralidade) e organizativos (regionalização, 

hierarquização, resolubilidade, descentralização, participação dos cidadãos e 

complementariedade do setor privado), a saber: 

 

UNIVERSALIDADE – a garantia de atenção à saúde, por parte do sistema, a 

qualquer cidadão independe de qualquer tipo de prévia contribuição. Por esse princípio, o 

SUS objetiva alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando 

obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão sem nenhuma forma de remuneração 

direta do usuário do serviço. Antes do SUS, só os trabalhadores formais tinham direito ao 

atendimento na rede de serviços de saúde.   
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EQUIDADE - assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a 

complexidade de cada caso. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme 

suas necessidades, até o limite do que o Sistema pode oferecer. Esse princípio faz alusão 

direta à mudança do modelo hospitalocêntrico, até então hegemônico.  

 

INTEGRALIDADE - é concebida como um conjunto articulado de ações e serviços 

de saúde, preventivos e curativos, individuais e coletivos, em cada caso, nos níveis de 

complexidade do sistema. 

 

REGIONALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO - Os serviços devem ser organizados 

em níveis de complexidade tecnológica crescente, dispostos numa área geográfica delimitada 

e com a definição da população a ser atendida (Distrito Sanitário). 

 

RESOLUBILIDADE - É a exigência de que, quando um indivíduo busca o 

atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço 

correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua competência. 

 

DESCENTRALIZAÇÃO - É entendida como uma redistribuição das 

responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, a 

partir da ideia de que quanto mais perto do fato for tomada a decisão, mais chance haverá de 

acerto. Esse princípio se efetiva através da MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE. Por sua vez, 

a municipalização ocasiona uma profunda redefinição das atribuições dos vários níveis de 

governo, com nítido reforço do poder MUNICIPAL sobre a saúde, ao qual compete a maior 

responsabilidade na promoção das ações de saúde diretamente voltadas para os seus cidadãos. 

 

PARTICIPAÇÃO DOS CIDADÃOS - É a garantia constitucional de que a 

população, através de suas entidades representativas, poderá participar do processo de 

formulação das políticas de saúde e do controle da sua execução, em todos os níveis, desde o 

federal até o local. 

 

COMPLEMENTARIEDADE DO SETOR PRIVADO - A constituição definiu que 

quando, por insuficiência do setor público, for necessária a contratação de serviços privados, 

isso deve se dar sob três condições:  
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1º - Celebração de contrato conforme as normas de direito público, ou seja, o 

interesse público prevalecendo sobre o particular; 

2º - A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas 

técnicas do SUS;  

3º - A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica que organiza 

o SUS, em termos de posição definida na rede regionalizada e hierarquizada dos serviços. Isto 

é, cada região deverá estar claramente estabelecida, considerando-se os serviços públicos e 

privados contratados, quem vai fazer o que, em que nível e em que lugar. 

 

Portanto, segundo o princípio da complementariedade, cada gestor municipal deverá 

planejar primeiro o setor público e, na sequência, complementar a rede assistencial com o 

setor privado, segundo os mesmos conceitos de regionalização, hierarquização e 

universalização.  

É mister esclarecer que a estratégia de descentralização, caracterizada pela 

municipalização e gestão dos serviços, inicialmente foi mais valorizada que a hierarquização. 

Entretanto, constatou-se que a maioria dos municípios brasileiros não dispunha de capacidade 

estrutural e funcional para prover os serviços de saúde à população.  Em razão disso, publica-

se em 2002 a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), que estabeleceu a 

organização de redes articuladas e efetivas de serviços que agregam as capacidades de 

diversos municípios, de modo a alcançar economia de escala e evitar ineficiência no sistema 

(OLIVEIRA, TRAVASSOS, CARVALHO, 2004).  

Conforme expressa um documento básico do Ministério da Saúde (1993), 

“Descentralização dos serviços de saúde: a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei”, o SUS 

tem como objetivo a saúde como um todo, definida não apenas pela medicina curativa, mas a 

saúde entendida como um requisito para o exercício pleno da cidadania. Esse objetivo é 

reafirmado por outra determinação constitucional que preconiza a universalidade do acesso 

aos serviços de saúde e enfatiza, também, que as ações de saúde devem englobar tanto 

medidas preventivas como os tratamentos necessários para que o cidadão possa ter uma 

qualidade de vida adequada a sua condição de cidadania (CASTRO, LAZZARI, 2004). Assim 

sendo, entende-se que a prestação de serviços deverá começar a ser garantida desde a Atenção 

Básica e depois se complementar com os demais níveis assistenciais. 

Com esse propósito, de garantir a prestação de serviços na Atenção Básica, o 

governo edita a Portaria nº 2.488 de outubro de 2011 do Ministério da Saúde que aprova a 
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Politica Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a 

sua organização a partir da Estratégia Saúde da Família (ESF) e do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). (BRASIL, 2011). Em síntese, a ESF e PACS, têm como 

finalidade desenvolver uma atenção integral que gere impacto na saúde das pessoas, 

minimizando a ocorrência de danos ou de sofrimentos que possam comprometer a autonomia 

dos indivíduos. Por isso, seu conjunto de ações de promoção, proteção e recuperação observa 

os determinantes e condicionantes de saúde das coletividades, tais como critérios de risco, 

vulnerabilidade e resiliência
1
, tanto individual como coletivo. 

Nesse contexto, a operacionalização dessas ações devem ter como foco o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de iniciativas mais adequadas aos novos desafios 

colocados pela realidade, tanto em função da complexidade crescente das necessidades de 

saúde da população, devido à transição epidemiológica e demográfica e ao atual contexto 

sociopolítico, quanto em função do aumento das expectativas da população em relação à 

efetividade, eficiência e qualidade dos serviços prestados pelo SUS. 

Nesse momento, faz-se importante pontuar as projeções estatísticas da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

que evidenciam um aumento de 15 vezes no número de idosos no Brasil para o ano de 2025. 

Esses dados confirmam que o Brasil será o 6º país do mundo com maior contingente de 

idosos em 2025, devendo ter cerca de 31,8 milhões de pessoas com mais de 60 anos. 

Essa tendência, mundial e nacional, do crescimento da população idosa também se 

confirma na Paraíba. Segundo os dados apresentado em 2012, pelo Instituto de 

Desenvolvimento Municipal e Estadual (IDEME), o crescimento da população paraibana 

acima de 60 anos que, em 2000, correspondia a 10,17% do total de habitantes do Estado, em 

2010, já era 11,98%. Isso corresponde a um total de 451.386 idosos paraibanos, dos quais 

103.357 estão localizados em João Pessoa, a capital do Estado (Anuário Estatístico do Estado 

da Paraíba, 2011). 

Diante dessa realidade nacional, o Ministério da Saúde tem concentrado esforços na 

formulação de políticas públicas destinadas a população idosa, das quais se falará na próxima 

seção.  

1.1.4. Políticas Públicas Idosos no SUS 

 

                                                           
1
 Falar de resiliência significa falar da produção de saúde em contextos adversos, tendo como princípio o 

imperativo ético de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento, deve ser acolhida (BRASIL, 2011). 
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Uma das primeiras iniciativas do Ministério da Saúde foi à criação da Política 

Nacional de Saúde do Idoso (PNSI) que determina aos órgãos públicos relacionados ao tema 

que promovam a elaboração ou adequação de planos e ações em conformidade com as 

diretrizes e responsabilidades por ela estabelecidas (Portaria Ministerial nº 1395/99).  

Posteriormente, com base nos fundamentos da Assembleia Mundial para o 

Envelhecimento, cujo documento básico, é o Plano de Madri, cria-se a Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa – PNSPI (Portaria nº 2528 de 19 de outubro de 2006).  

Dentre as diretrizes e fundamentos dessas políticas destinadas aos idosos, pode-se 

destacar as seguintes: a promoção do envelhecimento saudável; o fomento à saúde e bem-

estar na velhice; a manutenção e habilitação da capacidade funcional; a criação de um 

ambiente propício e favorável ao envelhecimento; fomento a recursos sócio-educativos e de 

saúde direcionados ao atendimento ao idoso; participação ativa dos idosos na sociedade e o 

apoio ao desenvolvimento de cuidados informais (BRASIL/MS, 2012; 2003; 2006). 

Também faz parte das prioridades do Ministério da Saúde, a capacitação dos 

profissionais de saúde do SUS em envelhecimento e saúde da pessoa idosa; o apoio ao 

desenvolvimento de estudos e pesquisas; o provimento de recursos capazes de assegurar a 

qualidade da atenção à saúde dessa população; o estímulo ao controle social e 

acompanhamento de ações em âmbito estadual e municipal (BRASIL, 2012). 

Vale ressaltar, no entanto, que o marco do processo de garantia dos direitos desse 

segmento populacional é a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que instituiu o Estatuto do 

Idoso. Esse instrumento legal vem servindo como referência para as políticas públicas, 

principalmente no âmbito da saúde. O Capítulo IV da Lei nº 10.741, que reza especificamente 

sobre o papel dos SUS na garantia da atenção à saúde da pessoa idosa de forma integral e em 

todos os níveis de atenção, preconiza nos seus artigos 15 e 19 o exposto abaixo: 

 

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do 

Sistema Único de Saúde – SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para prevenção, promoção, 

proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam 

preferencialmente os idosos. 

 

§ 1º A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

 

I - cadastramento da população idosa em base territorial; 

II – atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios; 

III- unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de 

geriatria e gerontologia social; 

 

IV – atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele 

necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados 
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e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público nos meios urbano e rural; 

V – reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas 

decorrentes do agravo da saúde; 

 

§ 2º Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, 

especialmente os de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos 

relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação. 

 

Art. 18 As instituições de saúde devem atender aos critérios mínimos para o 

atendimento às necessidades do idoso, promovendo o treinamento e a capacitação 

dos profissionais, assim como orientação a cuidadores familiares e grupos de 

autoajuda. 

 

 

Assim, pode-se perceber a importância dada ao Estatuto do Idoso, como instrumento 

legal que assegura o direito à saúde, não só, pela comunidade de longevos, mas, 

principalmente, pelos profissionais que atuam na área de saúde a missão de se fazer cumprir 

esses direitos. 

Além do mencionado diploma legal, dando continuidade a formulação das políticas 

públicas destinadas a essa clientela, o Pacto pela Saúde, emitido em 2006, Portaria/GM nº 

399, publicada em 22/02/2006 veio para fortalecer esses compromissos, através de seus 

componentes de Pacto pela Vida, Defesa do SUS e de Gestão. Nesse momento, surge a 

oportunidade de se apresentar e discutir junto aos gestores públicos, profissionais da rede de 

serviços de saúde e população em geral, a nova realidade social que se impõe através da 

mudança do perfil demográfico e epidemiológico da população brasileira, de agora em diante, 

com grande número de idosos. 

As reflexões oriundas desse fórum nortearam a formulação dos objetivos das 

políticas públicas de saúde destinadas aos idosos, que são, primordialmente, voltados para 

promover a autonomia e a independência dos indivíduos longevos, recuperar e manter a saúde 

com qualidade de vida. Considerando esses objetivos, se faz urgente à implementação 

concentrada de medidas coletivas e individuais, não só de promoção da saúde e manutenção 

da capacidade funcional, mas também de avaliações capazes de identificar os idosos com alto 

risco de perdê-la, para que possa estabelecer indicadores de saúde. Acredita-se que a partir da 

concretização dessas medidas, as tomadas de decisões dos gestores de saúde, no tocante a 

oferta de serviços, estariam subsidiadas tanto pelos princípios e diretrizes preconizadas pelas 

políticas do SUS quanto por esses indicadores de saúde. 

Entretanto, mesmo reconhecendo o avanço das mudanças ocorridas na última década 

em relação às políticas de proteção social ao idoso, no cenário nacional, elas ainda se 

apresentam muito restritas à oferta de serviços e programas de Saúde Pública, no que diz 
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respeito à amplitude da sua intervenção. Diversas pesquisas apontam as dificuldades de 

implementação das políticas públicas e sociais que focam o idoso e sua família. Ou seja, 

apesar da extensa legislação que ampara esse segmento da população, sua prática deixa muito 

a desejar (ALENCAR, 2009). 

Além disso, severas críticas são imputadas ao Estado, por atribuir à família a 

responsabilidade maior dos cuidados domiciliares prestados a um idoso dependente. Em 

outras palavras, constata-se que inexiste uma política mais veemente no que se refere aos 

papéis atribuídos às famílias e aos apoios que cabem a uma rede de serviços oferecer ao idoso 

dependente e aos seus familiares (KARSCH, 2003). 

Consequentemente, observa-se na maioria das vezes, que os programas de prevenção 

e as ações mais exitosas advêm de iniciativas de setores não governamentais e são 

desenvolvidas por meio de associações filantrópicas e entidades religiosas. Tais ações são 

destinadas a grupos focais e têm tido caráter pontual na resolubilidade e no atendimento das 

necessidades de saúde das populações idosas de pequenas comunidades. 

Em razão do exposto, conclui-se que as políticas, programas e ações destinadas à 

atenção à saúde dos idosos no Brasil se encontram muito aquém do previsto na legislação. Na 

prática, observa-se um distanciamento entre o que é proposto e o que é de fato oferecido. Por 

fim, as iniciativas governamentais na implantação de programas específicos, destinados a essa 

parcela populacional, ainda estão retraídas. 

Após essa explanação sobre o SUS e as políticas destinadas a população idosa, resta 

discorrer sobre a inserção dessas políticas na ESF, que foi concebida para ser o eixo 

estruturante da Atenção Básica no Brasil e é o foco do estudo em pauta. 

 

1.1.5. Estratégia Saúde da Família 

 

Como o próprio nome diz, “estratégia” compreende a escolha dos meios e a 

articulação de recursos para atingir os objetivos (HOFER, SCHENDEL, 1978; THIETART, 

1984), que pode tomar a forma de um "plano unificado, compreensivo e integrado 

relacionando as vantagens estratégicas com os desafios do meio envolvente" (JAUCH, 

GLUECK, 1980). 

Assim, a ESF, originalmente denominada Programa de Saúde da Família, foi 

concebida pelo MS em 1994, visando à integração e a reorganização das ações de saúde da 

AB, em todo território nacional. Além de incorporar e reafirmar os princípios básicos do SUS, 
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a ESF trabalha na perspectiva de substituição das práticas assistenciais e tem como principais 

diretrizes a definição territorial e adscrição de clientela; o trabalho multiprofissional e busca 

ativa de necessidades de saúde da população. 

 Nesse novo processo de trabalho o compromisso é com a prevenção de doenças, 

com a promoção da qualidade de vida da população e com a resolubilidade da assistência. Por 

isso, as ações de saúde são focadas na família e no indivíduo a partir do seu ambiente físico e 

social. O foco na família e no indivíduo em seu habitat natural possibilita uma compreensão 

ampliada do processo saúde-doença e a subsequente identificação das necessidades de 

intervenções que vão além das práticas curativas. 

Dessa forma, a diretriz definição de território adstrito, coloca-se como estratégia 

central quando se busca reorganizar o processo de trabalho em saúde, inter-relacionando as 

ações de setores da economia e educação com as de ações de promoção, prevenção e atenção 

à saúde (MONKEN, BARCELLOS, 2005). Esse olhar minucioso sobre o território permite 

desvendar as desigualdades sociais e as iniquidades em saúde (GONDIM, 2012). Além do 

mais, Castro (2005), assevera que mais do que uma delimitação geográfica, o território é o 

espaço onde se desenvolvem as lutas pela melhoria nas condições de vida. Dessa forma, é 

importante que gestores, profissionais e usuários do SUS compreendam a dinâmica dos 

lugares e dos sujeitos, tanto no âmbito individual como coletivo em uma área delimitada para 

elaborar um diagnóstico preciso sobre as condições de saúde/doença. 

Como uma etapa vital da implantação da ESF, a territorização permite que se 

identifiquem alguns requisitos operacionais importantes para a delimitação das áreas e micro 

áreas da ESF. Dentre os requisitos operacionais importantes para a delimitação dessas áreas 

pode-se destacar os seguintes: (SIAB, 2000). 

 A área deve conter um valor máximo de população, de modo a permitir um 

atendimento às suas demandas de saúde (um agente de saúde deve ser responsável 

por no máximo 150 famílias ou 750 pessoas); 

 O ACS deve ser um morador da sua micro área de atuação há pelo menos dois 

anos; 

 A área deve delimitar comunidades, preferencialmente aquelas mais organizadas, 

que participam do controle social das ações e serviços de saúde em diversos fóruns, 

como as conferências e conselhos de saúde; 

 A área deve conter uma população mais ou menos homogênea do ponto de vista 

socioeconômico e epidemiológico, caracterizando “áreas homogêneas de risco”; 
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 A área deve conter uma UBS/UBS, que será a sede da ESF e local de atendimento 

da população adscrita e, 

 Os limites das áreas devem considerar barreiras físicas e via de acesso e transporte 

da população às unidades de saúde. 

 

Como visto, o território define em si a adstrição dos usuários. Segundo o MS, essa 

organização, também, favorece o estabelecimento de vínculos de responsabilidade e confiança 

entre profissionais e famílias e permite, conforme já foi dito, uma compreensão ampliada do 

processo saúde/doença e da necessidade de intervenções a partir dos problemas e demandas 

identificadas. (BRASIL, 1988, 8080/90; 8145/90, NOB, 96, NOAS 2001/2002).  

Com relação à busca ativa das necessidades de saúde da população, a ESF deve 

conhecer primeiro o que ocorre em sua área de abrangência e, com base nessas informações, 

formular o diagnóstico de saúde. Em seguida, elaborar um plano que contemple o 

monitoramento das situações de risco e doença, o acompanhamento das ações desenvolvidas e 

a avaliação. Em síntese o trabalho objetiva: 

 

 Conhecer a realidade das famílias na sua área de atuação quando a aspectos 

socioeconômicos, culturais, demográficos e epidemiológicos, identificando os 

problemas de saúde mais comuns e os riscos de exposição da população;  

 

 Elaborar o plano de saúde local baseado no diagnóstico de saúde da população, 

programar atividades e reestruturar o processo de trabalho com a participação 

da comunidade; 

 Executar vigilância em saúde, atuando no controle de doenças como 

tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, outras 

morbidades infectocontagiosas em geral, doenças crônicas não transmissíveis, 

bem como relacionadas com o trabalho e o ambiente; 

 

 Prestar assistência integral, buscando resolver a maioria dos problemas de 

saúde detectados na população, respondendo de forma contínua e racionalizada 

à demanda; 

 

 Organizar os serviços e desenvolver ações com ênfase na promoção da saúde e 

no núcleo familiar, valorizando a relação com o usuário; 



Capítulo 1 – Antecedentes e Desenvolvimento Atual do Tema 

 

 

30 
 

 

 Desenvolver processos educativos com a população através de grupos 

comunitários, enfocando aspectos de melhoria de saúde e qualidade de vida; 

 

 Promover ações intersetoriais e com organizações comunitárias formais e 

informais, para atuarem conjuntamente na solução de problemas de saúde, 

trazendo para o debate o tema da cidadania, do direito a saúde e suas bases 

legais e, 

 

 Incentivar a participação ativa dos Conselhos Locais, Municipais de Saúde e 

Conselhos de Idosos fortalecendo o controle social. 

 

De acordo com o Ministério da Saúde, o diagnóstico da população potencialmente 

usuária do serviço é preconizado, segundo os documentos oficiais, como um dos passos 

primordiais para a implantação da UBS. Após a sua implantação, se deve considerar as 

características locais para o aprimoramento do primeiro diagnóstico realizado no momento da 

implantação. 

Quanto às ações desenvolvidas pela ESF, como já foi dito, estão centradas na família 

e no indivíduo e o seu trabalho estrutura-se a partir da UBS. Por sua vez, a UBS configura-se 

como a porta de entrada no SUS e é onde fica sediada a equipe multiprofissional. Essa equipe, 

responsável por uma determinada população, é composta por 01 médico, 01 enfermeiro, 01 

dentista, 01 técnico de enfermagem, 01 auxiliar de consultório dentário e, em média, 06 

agentes comunitários de saúde. Esses profissionais da equipe de saúde passam a ser referência 

para o cuidado, garantindo a continuidade e a resolutividade das ações de saúde e a 

longitudinalidade do cuidado (BRASIL, 2011).  

Logo, as atribuições desses profissionais se fundamentam em uma nova ética política 

institucional, cujos princípios e bases organizativas se revelam nos seguintes objetivos: 

 

 Prestar, na unidade de saúde e no domicílio, assistência integral, contínua, com 

resolubilidade e boa qualidade às necessidades de saúde da população adstrita; 

 Intervir sobre os fatores de risco aos quais a população está exposta; 

 Eleger a família e o seu espaço social como núcleo básico de abordagem no 

atendimento à saúde; 

 Humanizar as práticas de saúde através do estabelecimento de um vínculo entre 

os profissionais de saúde e a população; 
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 Proporcionar o estabelecimento de parcerias através do desenvolvimento de 

ações intersetoriais; 

 Contribuir para a democratização do conhecimento do processo saúde/doença, 

da organização dos serviços e da produção social da saúde; 

 Fazer com que a saúde seja reconhecida como um direito de cidadania e, 

portanto, expressão da qualidade de vida e, 

 Estimular a organização da comunidade para o efetivo exercício social 

(BRASIL, 1998). 

 

Todos esses objetivos remetem ao uso de tecnologias de baixa densidade 

(equipamentos) e de elevada complexidade (conhecimentos), para resolução dos problemas de 

saúde de maior frequência e relevância em um determinado território. Estima-se que, em 

média, 85% das demandas e/ou necessidades do processo saúde-doença-cuidado-qualidade de 

vida e morte das famílias podem ser resolvidas pelas equipes de saúde vinculadas a ESF 

(SOUSA, 2008).  

Junto a essa resolubilidade
2
 de 85% de atendimento as demanda territoriais 

verificam-se melhorias na eficiência e efetividade da ESF/AB, que são expressas na redução 

de custos e um maior acesso dos usuários aos serviços, conforme evidenciam diversos estudos 

e pesquisas (BRASIL, 2000, 2001ab, 2002abc, 2004, 2005; SOUSA, 2008; STARFIELD, 

1998, 2002; VIANA, DAL POZ, 1998).  

Para aumentar a eficiência e eficácia da Atenção Básica o Ministério da Saúde criou 

em 2008 e regulamentou em 2012, os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Estes 

núcleos têm como principais objetivos apoiar as equipes de saúde da família, ampliar as 

ofertas de serviços com abrangência de suas ações. 

Para tanto, os NASFs configuram-se como equipes multiprofissionais que atuam de 

forma integrada com as equipes de Saúde da Família (eSF) e as equipes de atenção básica 

para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais) e com o 

Programa Academia da Saúde.  

                                                           
2
 “A resolubilidade é a medida percentual da capacidade de atendimento ambulatorial e/ou hospitalar da 

população residente em sua própria região - micro ou macro, considerada a tipologia definida como referência 

ideal para o nível regionalização/atenção à saúde, conforme PDR/MG, na assistência em geral e/ou na assistência 

a um grupo, programa, ou clínica de especialidade médica. Neste caso, refere-se aos vazios assistenciais” 

(MALACHIAS, 2010). 
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Esta atuação integrada permite a realização de discussões de casos clínicos, 

possibilita o atendimento compartilhado entre os profissionais tanto na Unidade de Saúde 

como nas visitas domiciliares. Além disso, contribui para a construção conjunta de projetos 

terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos 

populacionais.  

A definição dos profissionais que irão compor os núcleos é de responsabilidade dos 

gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados a partir dos dados 

epidemiológicos, das necessidades locais, das equipes de saúde que serão apoiadas e da 

disponibilidade de todos os profissionais de cada uma das diferentes ocupações. 

Poderão compor os NASF as seguintes ocupações do Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO): Médico acupunturista; assistente social; profissional/professor de 

educação física; farmacêutico; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; médico ginecologista/obstetra; 

médico homeopata; nutricionista; médico pediatra; psicólogo; médico psiquiatra; terapeuta 

ocupacional; médico geriatra; médico internista (clínica médica), médico do trabalho, médico 

veterinário, profissional com formação em arte e educação (arte educador) e profissional de 

saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em 

saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. O Quadro 1.1 

exemplifica as modalidades dos NASF atualmente implantados. 

 

Quadro 1.1. – Modalidades de NASF  

 

Modalidades 

Nº de equipes 

vinculadas 

Composição das Equipes 

NASF 

Somatória das Cargas Horárias 

Profissionais*  

 

 

 

 

 

NASF 1 

 

 

 

 

5 a 9 eSF e/ou eAB para 

populações específicas 

(eCR, eSFR e eSFF) 

Psicólogo;  

Assistente Social; 

Farmacêutico;  

Fisioterapeuta; 

Fonoaudiólogo;  

Profissional Educação 

Física; Nutricionista;  

Terapeuta Ocupacional; 

Médico Ginecologista; 

Médico Homeopata; 

Médico Acupunturista; 

Médico Pediatra e  

Médico Psiquiatra 

Mínimo 200 horas semanais.  

 

Carga horária semanal por 

Ocupação: 

 

 

 mínimo 20h  

 máximo 80h  

 

 

 

 

 

NASF 2 

 

3 a 4 eSF e/ou eAB para 

populações específicas 

(eCR, eSFR e eSFF) 

 

Assistente Social; 

Profissional Educação 

Física;  

Farmacêutico;  

Fisioterapeuta; 

Mínimo 120 horas semanais.  

 

Carga horária semanal por 

Ocupação: 

 

 mínimo 20h  
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Fonoaudiólogo; 

 Nutricionista; 

 Psicólogo e  

Terapeuta Ocupacional 

 máximo 40h  

 

 

NASF 3 

 

1 a 2 eSF e/ou eAB para 

populações específicas 

(eCR, eSFR e eSFF) 

 Mínimo 80 horas semanais. 

 

Carga horária semanal por 

Ocupação: 

 

 mínimo 20h  

 máximo 40h  

Fonte: Adaptado de Figueiredo, 2012. 

 

No tocante à atenção a saúde dos idosos, através da ESF, o MS, enfatiza que os 

serviços oferecidos devem ser articulados especialmente no atendimento continuo de ações de 

prevenção e promoção da saúde, atenção básica e suporte social. Dentre os serviços ofertados 

atualmente pode-se destacar: o programa de envelhecimento ativo; programa de suporte 

farmacêutico, que disponibiliza medicamentos para doenças crônicas; prevenção de violência; 

alimentação saudável e prevenção de quedas. Além disso, são desenvolvidas campanhas de 

vacinação e educação em saúde, que são direcionadas de acordo com as necessidades 

apontadas pelas secretarias de saúde dos estados e municípios do país (BRASIL, 2006b). 

O Ministério da Saúde ressalta, também, que cada UBS/ESF deve executar ações 

específicas a fim de minimizar os agravos à vida dos idosos e prioriza como um dos principais 

objetivos da atenção à saúde, a manutenção da capacidade funcional, de forma a garantir a 

prioridade no atendimento aos identificados como frágil/alto risco. Para isso, as UBSs 

deveram estabelecer as seguintes estratégias: garantir o acesso universal aos cuidados 

primários; implementar políticas públicas para o controle de fatores de risco; estimular os 

estilos de vida saudáveis; estabelecer indicadores capazes de identificar indivíduos de alto 

risco; estimular a promoção da saúde e prevenção de doenças e contribuir para que o idoso 

seja avaliado de forma holística (SOARES et al., 2001). Conhecidas as estratégias, cada 

equipe de saúde da família deverá elaborar as ações que resultarão na manutenção da 

capacidade funcional da população idosa local. A etapa subsequente corresponde à adaptação 

das estratégias globais, para que as mesmas atendam as particularidades da população longeva 

que estão inseridas no espaço geográfico de cada UBS. 

Infelizmente, constata-se, que a rede de AB e a ESF, ainda não trata a questão da 

saúde do idoso de maneira coletiva, exceto por programas que indiretamente contemplam a 

questão, tais como: as ações sobre as doenças crônicas não transmissíveis como a hipertensão 

arterial e os diabetes mellitus, para atender as necessidades dos idosos portadores dessas 
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enfermidades (BRASIL, 2002). A mesma negligência se repete em relação à capacitação dos 

recursos humanos. Somente algumas equipes da ESF, de forma isolada, têm sido capacitadas 

para a atenção ao idoso, prestando, por exemplo, a assistência domiciliar aos longevos como 

previsto na PNSI (COSTA NETO, 1999; PROTTI, 2002).  

Conclui-se, portanto, que a ESF, mesmo com um alto índice de procura, pela 

clientela de idosos, em torno de 75%, pelos serviços oferecidos nas UBS e por aqueles 

mediados pelos ACS, (NERI, 2007), no seu contexto geral de ação, não possui um 

direcionamento específico destinado à atenção da saúde do idoso, visto que trata dessa 

questão como consequência de sua atuação, não só em João Pessoa, como no Brasil de 

maneira geral.  

Isso se contrapõe ao que o SUS e a ESF preconizam em relação à oferta e a 

operacionalização dos serviços que devem ser destinados às populações de territórios 

definidos, a fim de atender às necessidades dos usuários e dos profissionais de saúde, em 

todos os níveis assistenciais, conforme estabelecido nas PNSI e no Estatuto do Idoso.  Esse 

tema, prestação de serviços, será discutido no tópico 1.1.6.1 Prestação de Serviços Públicos 

de Saúde no Brasil desse estudo. 

Para melhor compreensão do que foi explanado até o momento, apresenta-se a Figura 

1.1, que retrata a Estrutura Organizacional do Ministério da Saúde, órgão normatizador das 

políticas públicas de saúde no Brasil. 
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Figura 1.1. – Organograma do Ministério da Saúde  

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Conselho Nacional de Saúde

Conselho de Saúde Suplementar

ENTIDADES VINCULADAS

Autarquias: ANVISA e ANS

Fundações Públicas: HEMOBRAS

Sociedades de Economia Mista:

Hospital N.S. da Conceição S/A

Hospital Fêmina S/A

Hospital Cristo  Redentor S/A

Secretaria-Executiva

1. Coordenação-Geral de Inovação Gerencial

2. Subsecretaria de Assuntos Administrativos

3. Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

4. Departamento de Informática do SUS- DATASUS

5. Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde

6. Departamento de Apoio à Gestão Descentralizada

7. Departamento de Logística em Saúde

8. Departamento de Economia da Saúde e Desenvolvimento

9. Núcleos Estaduais

Secretaria-Executiva do

Conselho Nacional de Saúde

Gabinete do Ministro

Consultoria Jurídica

Secretaria de Ciência,

Tecnologia e Insumos

Estratégicos

Secretaria-Executiva

Secretaria de Gestão do

Trabalho e Educação em

Saúde

Secretaria Gestão

Estratégica e Participativa
Secretaria-Executiva

MINISTERIO DA

SAÚDE

1. Coordenação-Geral do Gabinete Ministro

2. Assessoria de Assuntos Internacionais Saúde

3. Assessoria de Comunicação Social

4. Assessoria Parlamentar

5. Assessoria de Relações Públicas e Cerimonial

Secretaria de Atenção à

Saúde

1. Coordenação-Geral Assuntos Jurídicos

2. Coordenação-Geral de Acompanhamento Jurídico

1. Departamento de Atenção Básica

2. Departamento de Atenção Especializada

3. Departamento de Ações Programáticas e

    Estratégicas

4. Departamento de Regulação, Avaliação e

   Controle do Sistema

5. Departamento de Gestão Hospitalar

6. Departamento de Certificação

7. Instituto Nacional  do Câncer

8. Instituto Nacional de Cardiologia

9. Instituto Nacional de Ortopedia

1. Departamento Gestão

   da Educação em Saúde

2. Departamento Gestão

    Regulação do Trabalho

em Saúde

1. Departamento de Assistência Farmacêutica

    e Insumos Estratégicos

2. Departamento de Ciências e Tecnologia

3. Departamento do Complexo Industrial e

     Inovação em Saúde

1. Departamento de Apoio a Gestão

    Participativa

2. Departamento de Monitoramento

    e Avaliação da Gestão do SUS

3. Departamento Ouvidoria-Geral

     do SUS

4. Departamento Nacional de

    Auditoria  do SUS

1. Departamento de Vigilância

    Epidemiológica

2. Departamento de Análise da

    Situação  de Saúde

3. Departamento de Apoio à Gestão

    da Vigilância em Saúde

4. Departamento de Vigilância, Prevenção

    e Controle das DSTs. AIDs e Hepatites

5.  Departamento de Vigilância em Saúde

     Ambiental e Saúde do Trabalhador

6. Instituto Evandro Chagas

1. Departamento de Atenção à

    Saúde Indígena

2. Departamento de Gestão da

Saúde Indígena

3. Distrito Sanitário Especiais

Indíginas

ANVISA - Agência Nacional Vigilância Sanitária

ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar

FUNASA - Fundação Nacional de Saúde

FIO CRUZ - Fundação Osvaldo Cruz

HEMO BRAS - Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia

 

 

Fonte: Ministério da Saúde – Decreto nº 7.336 (2010).  

 

Para concluir essa seção, será feita uma rápida abordagem sobre o mercado de 

serviços de saúde brasileiro enfatizando os serviços que são ofertados aos idosos.  
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1.1.6. Mercado dos Serviços de Saúde Brasileiro 

 

Em junho de 2010, a rede conveniada ao SUS reunia 5.193 hospitais gerais, 4.517 

policlínicas, 1.2000 hospitais especializados, 396 hospitais dia, 30.200 unidades básicas de 

saúde, 11.400 centros de saúde e 16.300 unidades de serviços de apoio de diagnose e terapia. 

No total, 216.600 estabelecimentos fazem parte da rede SUS e disponibiliza, para a grande 

maioria da população, ou seja, 79.6% dos 190.732.694 milhões de brasileiros que dependem 

do SUS, 360.000 leitos hospitalares o que corresponde a uma relação de 1,9 leitos por 1.000 

habitantes (IBGE, 2010).  

A rede de serviços da AB, segundo dados do MS em 2009, cuja assistência é 

prestada pela ESF, contava com um total de 30.328 equipes de saúde da família, implantadas 

em 5.251 municípios alcançando uma cobertura populacional de 50,7%, o que corresponde a 

cerca de 96,1 milhões de pessoas; 18.982 equipes de saúde bucal, implantadas em 4.717 

municípios e 234.767 agentes comunitários de saúde atuando em 5.349 municípios com 

cobertura de 60,9% da população brasileira, ou seja, cerca de 115,4 milhões de brasileiros. 

Contudo, observa-se que apesar da constatação da magnitude do mercado de serviços 

de saúde público brasileiro, existe uma lacuna importante em relação ao acesso a serviços 

específicos que são destinados a atenção da população idosa, tal qual o estabelecido pela 

PNSI e Estatuto do Idoso. 

Este fato é bastante preocupante, visto que os idosos apresentam maior prevalência 

de enfermidades crônico-degenerativas, pluripatologias e alta prevalência de situações de 

incapacidade e dependência.
 

(NEGRI, 2004; SOUZA, 2006; BELTRAME, 2009; 

ESTRELLA, 2009). 

Em decorrência desses quadros patológicos, os idosos representam o grupo 

populacional que mais utiliza os serviços de saúde, não só os da atenção primária, como 

também os da atenção especializada. Isso fica evidenciado pelas demandas nas UBSs e pelos 

altos percentuais de internações hospitalares que, por sua vez, ocasionam maior consumo de 

medicamentos, ocupação de leitos hospitalares e vultuosos custos para o SUS
 
(LIMA-

COSTA, 2007; GUERRA, 2007; LEBRÃO, 2007; RODRIGUES, 2008; BELTRAME, 2009).  

As consequências deste fato têm impactado diretamente os serviços de saúde, 

principalmente a atenção primária, que não estava - e ainda não está - preparada para atender 

a um grupo populacional tão heterogêneo, cada vez mais numeroso e com necessidades 

específicas relativamente aos demais grupos etários da população brasileira. 
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Ciente dessas necessidades o MS, cria, organiza e implanta as Redes Estaduais de 

Assistência à Saúde do Idoso (REASI). A formalização, concepção, implantação, manutenção 

e os mecanismos de avaliação das REASI são estabelecidos na Portaria GM/MS nº 702/2002. 

Entre outras ações, essa Portaria, determina às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde 

em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde, a adoção das providências necessárias à 

implantação das REASI. Com essas iniciativas o MS visa a melhorar a atenção à saúde da 

população idosa, buscando integrar suas atividades ao conjunto de outras políticas, programas 

e ações que são realizadas pelo MS.  

Com relação aos recursos humanos que prestam serviços na AB, tomando como base 

os dados, acima citados, e as normas preconizadas pelo MS para formação de uma equipe de 

saúde da família e uma equipe de saúde bucal, em 2009 totalizavam 56.680 profissionais de 

saúde de nível superior e técnico, além dos 234.767 agentes comunitários de saúde.  

Outro dado relevante é sobre o quantitativo de médicos, segundo os dados do 

Conselho Nacional de Medicina (2009), é de 354 mil médicos ativos no Brasil, ou seja, um 

médico para 542 habitantes. Essa média é superior ao recomendado pela OMS que é a de um 

medico para cada mil habitantes. Conclui-se então, que o problema de falta de médicos, em 

algumas regiões e áreas indígenas em nosso país, não é de quantidade, mas da distribuição 

destes profissionais. 

Diante dessa realidade o Governo Federal lança em 2013 o controverso Programa 

Mais Médicos. Dentre as ações preconizadas pelo programa, destacam-se a convocação de 

médicos brasileiros, espanhóis, cubanos e portugueses para atuarem na atenção básica em 

municípios com maior vulnerabilidade social e Distritos Sanitários Especiais Indígenas 

(DSEI). A outra ação consiste na alocação de mais investimentos em infraestrutura dos 

hospitais e unidades de saúde e o pagamento de salários diferenciados para esses contratados. 

Com essas iniciativas o Governo Federal objetiva garantir mais médicos para o Brasil, mais 

saúde aos seus cidadãos e melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

1.1.6.1. Prestação de Serviços Públicos de Saúde no Brasil 

 

Conforme se verificou nas discussões anteriores, o mercado de serviços de saúde no 

Brasil é constituído pelos segmentos público e por uma rede privada conveniada, que atuam 

de forma complementar na prestação da assistência médica, notadamente, nos níveis 

secundários e terciários.  
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A prestação desses serviços públicos de saúde efetiva-se através das Redes de 

Atenção à Saúde (RAS). Estas RAS constituem-se em arranjos organizativos formados por 

ações e serviços de saúde com diferentes configurações tecnológicas, missões assistenciais e 

são articuladas de forma hierárquica/complementar, com base territorial nos municípios 

brasileiros (MS, 2012). 

Segundo Gentil, Leal e Scarpi (2003), a hierarquização da rede de serviços e suas 

ações, se efetiva em três níveis de atenção: primária, secundária e terciária.   

A AB, majoritariamente pública, é ofertada pela ESF e caracteriza-se pela 

operacionalização de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, tais como: a 

identificação de fatores de risco, o diagnóstico precoce e os tratamentos simples. A atenção 

secundaria e/ou especializada, além de prover os serviços básicos, é responsável pela 

realização de procedimentos de média complexidade, diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

O nível terciário ou de alta complexidade compreende os serviços de emergências e a 

utilização de alta tecnologia médica. A Figura 1.2 ilustra a hierarquização dos serviços e 

cuidados à saúde no Brasil. 

 

Figura 1.2. - Hierarquização dos serviços de saúde públicos brasileiro 
 

 

      Fonte: adaptado de Almeida, 1991, p. 76. 

 

O continuum da assistência, entre esses níveis, se efetiva através de um sistema de 

referência e contra referência e de “linhas de cuidados”. Essas linhas de cuidados são 

estruturadas por projetos terapêuticos, centrados no usuário. Esses fluxos assistenciais visam 

proporcionar segurança na oferta de atendimento das necessidades dos usuários e, também, à 

organização da assistência na atenção secundária.  
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O fluxograma apresentado na Figura 1.3 exemplifica as linhas de cuidado de um 

projeto terapêutico, o processo de trabalho e as redes de relações que se organiza em torno da 

produção da saúde.  

 

Figura 1.3. - A produção do cuidado 

 

Fonte: Merhy et.al. (2003, p.130) 

 

 

A aplicação dessa ferramenta é importante para o gestor de saúde no sentido de 

auxiliá-lo no processo de planejamento e tomada de decisão (MERHY et al., 2003). 

No que tange aos serviços de atenção à saúde dos idosos, conforme preconiza o MS, 

são de competência das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde em Gestão Plena do 

Sistema Municipal de Saúde a adoção de providências necessárias à criação e implantação das 

Redes Estaduais de Assistência à Saúde do Idoso (REASI).  

No âmbito operacional, essas redes visam, principalmente, oferecer e viabilizar 

modalidades de assistência intra e extra-hospitalar, através da oferta dos serviços de Hospitais 

Gerais de média e alta complexidade, Centros de Referência em Assistência à Saúde do idoso 

(CRASI), Hospital-Dia, Geriátricos, (de curta, média e longa permanência) e Assistência 

Domiciliar. Por sua vez, a organização/habilitação e cadastramento dos Centros de Referência 

que integram estas redes, de acordo com suas respectivas capacidade de gestão e a divisão de 

responsabilidades preconizada pela NOAS/2002 e os requisitos Portaria SAS/MS nº 249/2002 

são atribuições das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. 

Seguindo a hierarquia de atendimento, esses centros incluem-se no nível de 

atendimento secundário, complementando os serviços prestados pelas UBS, que representam 

o atendimento primário à saúde. A Figura 1.4 mostra as linhas de cuidados do usuário idoso 

no SUS.  
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Figura 1.4 - Linha e ações de cuidados ao idoso 
 

 

 Fonte: MS, 2011. 

 

 

 

É mister esclarecer, que na rede básica, não há especialistas em gerontologia e 

geriatria. Assim, quando necessário, o usuário é referenciado ao ambulatório de atenção 

secundária.  

Por se tratar de uma unidade de atenção secundária, os pacientes encaminhados das 

UBSs precisam preencher alguns critérios clínicos de encaminhamento para a Geriatria, que 

são: ter mais de 90 anos, apresentar distúrbio neuropsiquiátrico (depressão grave, Parkinson, 

acidente vascular encefálico recente ou síndrome demencial), instabilidade ou quedas, 

apresentar mais de três co-morbidades não controladas com complicações e/ou síndrome 

consumptiva
3
.  A Figura 1.5 evidência a organização dos serviços de atenção à saúde do idoso 

no SUS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Síndrome comsumptiva (Wasting Syndrome) é caracterizada pela perda de peso involuntária maior que 10%. 

Em geral, está associada à febre maior que 38ºC de mais de 30dias de duração e diarreia (mais de duas 

evacuações por dia durante mais de 30 dias). Além disso, pode-se encontrar conjuntamente, a emaciação 

muscular grave com degeneração dispersa das miofibras com evidências ocasionais de miosite. 
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Figura 1.5. - Organização dos serviços de atenção à saúde do idoso no SUS 
 

 

Fonte: MS, 2011 

 

 

Vale ressaltar que estes CRASI, são hospitais que, devidamente cadastrado como tal, 

dispõe de condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos 

específicos e adequados para a prestação de assistência à saúde de idosos de forma integral e 

integrada envolvendo as diversas modalidades assistenciais, tais como: a internação 

hospitalar, atendimento ambulatorial especializado, hospital-dia e assistência domiciliar. 

Enfim, os CRASI tem capacidade de se constituir em referência para a rede de assistência à 

saúde dos idosos. Além disso, contribuem para a melhoria da qualidade de vida e inclusão 

social dos idosos, por meio de grupos de atividades e de centros de convivência. 

Contudo, é importante mencionar, que a implantação desses centros tem ocorrido de 

maneira tímida e desigual e concentra-se mais nas capitais dos estados, por exemplo, João 

Pessoa possui 01 CRASI/CAISI. A situação atual, embora não se disponha de dados oficiais, 

não é muito diferente daquela divulgada em 2002 pelo MS, quando contabilizou a existência 

de 74 CRASI, em todo território nacional. 

Considerando que a assistência geriátrica deve proporcionar respostas adequadas, as 

diferentes necessidades de saúde ou dificuldades sociais apresentadas pelos idosos em uma 

determinada área setorizada, e que o objetivo prioritário dessa assistência é conseguir que o 

idoso permaneça, ou se reintegre, ao seu domicílio com condições de bem estar e segurança, a 



Capítulo 1 – Antecedentes e Desenvolvimento Atual do Tema 

 

 

42 
 

ausência de serviços destinados a essa população na AB/ESF, compromete não só a qualidade 

da assistência prestada como também a qualidade de vida desses idosos. 

É urgente, portanto, viabilizar a execução da PNSI no âmbito da ESF para provisão 

de serviços e a atenção à população idosa, com base no principio norteador do paradigma da 

capacidade funcional. Esse paradigma considera como eixos de atuação o idoso independente 

e o fragilizado para priorizar as ações de promoção e prevenção (NERI, 2007). 

Quanto à prestação de serviços de saúde no Município de João Pessoa, atualmente 

são disponibilizados para a população, no nível secundário e terciário, um total 

correspondente a 446 estabelecimentos de saúde, distribuídos da seguinte forma: 30 hospitais 

(incluindo hospitais públicos, privados e filantrópicos, totalizando a oferta de 2.987 leitos 

para internação), 305 unidades ambulatoriais, 95 centros de saúde, 10 ambulatórios e 06 

postos de assistência médica (IBGE, 2009). 

No que se refere à atenção básica, segundo dados coletados na Secretaria Municipal 

de Saúde (2013), a rede de serviços de saúde de João Pessoa dispõe de 180 unidades de saúde 

da família (UBS) 03 Centros de Atenção Integral à Saúde – CAIS; 03 Centros de 

Especialidades Odontológicas; 03 Centros de Apoio Psicossocial; 01 Centro de Testagem e 

Aconselhamento; 01 Centro de Inclusão p/ Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais; 01 

Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; 01 Centro de Atenção Integral a Saúde do 

Idoso (CAISI); 01 Centro de Zoonoses; 04 Centros de Saúde; 05 Farmácias Populares; 01 

Laboratório Central- LACEN; Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU. Todos 

esses serviços são prestados por um contingente de 179 médicos; 183 dentistas; 182 

enfermeiros; 182 auxiliar consultório dentista; 182 auxiliares de enfermagem e 1.187 agentes 

comunitários de saúde. 

Por fim, os organogramas apresentados nas Figuras, 1.6, Estrutura Organizacional da 

Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa e na Figura 1.7, que detalha a Estrutura da 

Diretoria de Atenção à Saúde, sintetizam e conclui o enfoque desse item, prestação de 

serviços públicos de saúde. 
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Figura 1.6. – Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa 

SECRETÁRIO MUNICIPAL

DE SAÚDE JOÃO PESSOA

Secretaria do

Fundo Municipal

de Saúde

ÓRGÃOS COLEGIADOS

Fundo Municipal de Saúde

Conselho Municipal de Saúde

Gabinete do

Secretário de

Saúde

1. Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional

2. Coordenadoria da Assessoria de Comunicação

3. Assessoria Jurídica

4. Assessoria Técnica

5. Assessor de Comunicação Social

6. Assessor de Comunicação e Eventos

Diretoria

Administrativa e

Finanças

Diretoria Atenção

à Saúde

1. Divisão de Administração de Serviços

   de Saúde

2. Divisão de Contabilidade e Finanças

Diretoria de

Regulação

Diretoria de

Vigilância à

Saúde

1. Divisão de Atenção Básica

   1.1 Saúde Bucal

   1.2 Saúde da Mulher

   1.3 Saúde Criança e Adolescente

   1.4 Saúde do Idoso

   1.5 Territorialização e Cadastro ESF

2. Divisão de Redes Serviços Especializados

    2.1 Atenção Pessoas Necessidades Especiais

    2.2 Atenção Saúde Mental

    2.3 Medicina Natural e Práticas Complementares

3. Divisão Política Medicamentos

    3.1 Medicamentos Básicos de Saúde

    3.2 Fitoterapia e Homeopatia

    3.3 Medicamentos Hospitalares

1. Divisão Vigilância Epidemiológica

2. Divisão Vigilância Sanitária

3. Divisão Vigilância Ambiental

4. Divisão Trabalho em Saúde

1. Divisão Central de Regulação

   1.1 Central Marcação Consulta

         e Exames Especializados

   1.2 Central de Leitos

   1.3 Atendimento Móvel Urgência

2. Divisão Controle Auditoria Saúde

    2.1 Auditoria em Saúde

    2.2 Controle e Avaliação SUS

    2.3 Procedimentos de Alto Custo

          e Complexidade

    2.4 Processamento de SIA e SIH SUS

    2.5 Cartão SUS

 

Fonte: Elaboração própria, adaptado da Lei Nº 10.429, (2005)
4
. 

 

 

                                                           
4
 Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde: Disponível em: http://www.ipmjp.pb.gov.br/site/ 

wp-content/uploads/PDF/Legislacao/Municipal/Lei_Municipal_10.429.pdf 

 

http://www.ipmjp/
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Figura 1.7. - Estrutura da Diretoria de Atenção à Saúde 
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Gerência da

Atenção Básica
Gerência da Rede Serviços

Especializados

Gerência da Política
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Centro de Especialidade Odontológica
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Centro de Referência Controle

Hipertensão Arterial e Diabetes

Centro de Testagem e Aconselhamento

em DST/AIDS -CTA

Centro de Atenção Psicossocial

CAPS

Centro de Referência em Saúde

Trabalhador do Município

Laboratório Central de Saúde Pública

LACEN

Centro de Atendimento Integral em

Saúde - CAIS  - Mangabeira

Centro de Atendimento Integral em

Saúde - CAIS  - Cristo Redentor

Centro de Controle Zoonoses

53 USF

DISTRITO SANITÁRIO I

31 USF

DISTRITO SANITÁRIO II

60 USF

DISTRITO SANITÁRIO III

21 USF

DISTRITO SANITÁRIO IV

15 USF

DISTRITO SANITÁRIO V

Divisão

Política Medicamentos

 

Instituto Cândida Vargas

Complexo Hospitalar Gov.

Tarcisio Miranda Burity

 Hospital

Valentina Figueiredo

 Hospital Geral

Santa Isabel

Complexo Hospitalar

Prof. Humberto Nóbrega

Fonte: Elaboração própria, adaptado da Lei Nº 10.429, (2005). 

 

Evidenciada a importância e a organização da rede de serviços públicos de saúde 

responsáveis pela atenção a saúde da população brasileira em geral e em particular do 

Município de João Pessoa, passa-se no tópico a seguir, a discorrer sobre o imperativo da 

qualidade. Inicia-se a abordagem fazendo uma rápida contextualização da inserção da 

qualidade na gestão pública brasileira e posteriormente focaliza-se a discussão nos serviços e 

na assistência à saúde. 
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1.2 Qualidade 

 

1.2.1. Qualidade no Contexto Brasileiro 

 

Ao realizar uma pesquisa sobre a evolução histórica do conceito de qualidade na 

literatura afim, constata-se a existência de dois períodos distintos: o primeiro, até à década de 

50 do século XX tinha como característica principal o foco na produção de bens de consumo 

do setor industrial. O segundo período, a partir dos anos 60 até à atualidade, a preocupação se 

volta para os aspectos gerenciais, o atendimento das necessidades dos clientes e a sua 

satisfação com os produtos ou serviços ofertados pelas empresas. Observa-se, também, que ao 

longo desses dois períodos o termo qualidade sofreu numerosas mudanças que refletem a sua 

evolução em contextos econômicos, culturais de sociais distintos.  

Atualmente, com a globalização dos mercados e a rapidez da evolução tecnológica o 

imperativo da qualidade impõe às organizações a necessidade de estarem cada vez mais 

comprometidas com a procura de maior competitividade traduzida nos ganhos de 

produtividade e melhoria da qualidade, sejam estas organizações fabricantes de produtos ou 

prestadoras de serviços de domínio privado ou público.   

Desse modo, a qualidade deixa de ser considerada como um requisito essencial de 

um produto ou serviço e passa a ser considerada como um fator estratégico chave, que 

assegura, não só, a posição das organizações no mercado, mas também a sua sobrevivência no 

mundo contemporâneo.  

Tratando-se do Brasil, as primeiras iniciativas voltadas para implementar a qualidade 

nos serviços públicos datam de 1991, quando foi implantado o Programa Qualidade no 

Serviço Público (PQSP), bem como a concepção e o desdobramento do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRE), publicado em 1995. 

A partir desse momento, é institucionalizada a importância do foco no cidadão na 

administração pública, consubstanciada por uma atuação estratégica do governo brasileiro, e 

não apenas uma prática isolada nas organizações públicas que o compõe. Dessa forma, a 

qualidade passa a ser entendida como uma preocupação ética da gestão pública. 

Nesse contexto, à qualidade foi reservada a função de principal instrumento do 

PDRE para promover a mudança de uma cultura burocrática para uma cultura gerencial, 

orientada para resultados e focada no cidadão. Como resultado, as ações da qualidade no setor 

público foram estruturadas em um novo programa, denominado Qualidade e Participação na 
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Administração Publica, cujo objetivo seria promover e orientar as organizações públicas, de 

todos os níveis de governo, a implantar um modelo de gestão denominado Modelo de 

Excelência em Gestão Pública, coerente com o novo contexto. 

Desse modo, a qualidade nos serviços públicos passa a ser entendida como uma 

filosofia de gestão que permite alcançar uma maior eficácia e eficiência dos serviços, através 

da desburocratização e simplificação de processos e procedimentos e da satisfação das 

necessidades explícitas e implícitas dos cidadãos. Portanto, se deduz que a gestão da 

qualidade, no ambiente brasileiro surge como resposta à interrogação sobre as organizações 

prestadoras de serviços aos cidadãos que esperam do conjunto das organizações públicas 

respostas para as suas necessidades (VILLORIA, 1996). 

Em síntese, pode-se constatar que o Brasil tem buscado mecanismos e métodos para 

preparar e atualizar as empresas e o serviço público com relação à qualidade e produtividade, 

conforme evidencia a breve retrospectiva a seguir: 

Em 1990 foi criado o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), 

que gerou o Subcomitê da Administração Pública, o embrião dos Programas de Qualidade no 

Serviço Público. Em 1995, com a Reforma do Estado, criou-se o Programa Qualidade e 

Participação na Administração Pública – QPAP, ainda com foco nas ferramentas e o início de 

um discurso voltado para a qualidade como instrumento de modernização do aparelho do 

Estado. Em 1999, no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, foi criado o Programa 

da Qualidade no Serviço Público (PQSP), agregando toda a experiência dos programas 

anteriores e o foco no atendimento ao cidadão, com pesquisa de satisfação dos usuários dos 

serviços públicos, o lançamento de Padrões de Atendimento ao Cidadão e a implementação de 

unidades de atendimento integrado, os Serviços de Atendimento ao Cidadão (SACs). Em 

2005, o Governo Federal lançou, por Decreto (nº 5378, de 23/02/2005), o Programa Nacional 

de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), unificando o Programa da 

Qualidade com o Programa Nacional de Desburocratização.  

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, apesar de ser 

relativamente novo, passa pelo lançamento do PBQP em 1990 e pela Reforma do Estado 

também na década de 90, chegando aos dias de hoje com características de uma política 

pública e “massa crítica” condizentes com o tamanho do país e do desafio. 

Enfim, o GESPÚBLICA insere-se em um contexto mais amplo de mudança de 

paradigma administrativo: da administração burocrática para a administração gerencial. 
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Após essa rápida contextualização da qualidade nos serviços públicos brasileiros, 

discorre-se agora sobre a inserção da qualidade no setor de serviços de saúde público e mais 

especificamente na AB. 

 

1.2.2. Qualidade em Serviços de Saúde 

 

Nas últimas duas décadas tem havido um crescente interesse sobre os distintos 

aspectos que versam sobre a qualidade em serviços de saúde. Sabe-se que no setor público, os 

custos crescentes dos serviços de saúde foram um dos elementos que favoreceram as políticas 

reformadoras e o surgimento de novos modelos de gestão.   

Observa-se, também, que essas reformas políticas e administrativas alavancadas 

pelas organizações de saúde em prol da qualidade, tiveram sua trajetória iniciada no século 

XX e foram demarcadas por períodos ou fases características, conforme se evidencia a seguir.  

Na primeira fase, no começo do século XX, o tema qualidade da atenção à saúde 

restringia-se a pequenos grupos de médicos americanos que buscavam controlar e reduzir a 

alta variabilidade dos resultados terapêuticos através de um processo formalizado de avaliação 

denominado Quality Assurance
5
 (garantia de qualidade).   

Dessa forma, o foco do debate sobre a qualidade da atenção à saúde restringia-se 

somente à qualidade da dimensão técnica, ou seja, à capacidade dos profissionais da saúde de 

escolher as práticas assistenciais consideradas mais adequadas ao progresso do conhecimento 

técnico-científico vigente. Segundo, Lam (1997), a qualidade técnica no setor de saúde é 

definida principalmente com base na precisão técnica do diagnóstico médico, procedimentos e 

cuidados prestados aos pacientes pelos serviços de saúde. 

Entretanto, reduzir a qualidade somente à dimensão técnico-profissional despertou 

preocupantes efeitos de responsabilização dos profissionais de saúde. Esse fato impulsiona, a 

partir do final dos anos 80, o desenvolvimento de uma segunda fase da qualidade, cujo foco se 

volta para os aspectos organizacionais e para os processos gerenciais que haviam sido 

negligenciados nas abordagens anteriores (GIARELLI, 2002).  

Finalmente, na terceira fase da qualidade em saúde, a visão do usuário é considerada 

essencial junto à perspectiva técnica e à organizacional. A ênfase no cliente e, ao mesmo 

                                                           

5
 A Quality Assurance se desenvolve conceitual e metodologicamente e se difunde, graças ao apoio da OMS, em 

muitos países do mundo, a partir dos estudos pioneiros de DONABEDIAN (1989). 
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tempo, a afirmação de abordagens orientadas para a humanização da atenção e para a 

valorização de relações mais equitativas entre profissionais e usuários têm legitimado o ponto 

de vista do usuário e a importância da sua satisfação.  

Percebe-se, nesse momento, a clara influência da imigração dos sistemas da 

Qualidade Total e do Melhoramento Contínuo da Qualidade - advindos das empresas 

industriais japonesas e americanas - cujo enfoque concentra-se na gestão dos processos e no 

atendimento das expectativas do cliente, para o setor de saúde.  

Diante desse cenário, Donabedian (1993) adaptou o modelo de qualidade do setor 

industrial para o setor de atenção a saúde. Para melhor compreensão das diferenças entre os 

modelos, pode-se apresentar uma síntese dos mesmos no Quadro 1.2, a seguir.    

 

Quadro 1.2. - Diferenças entre os modelos de qualidade industrial e de atenção à saúde 
 

ENFOQUE MODELO INDUSTRIAL MODELO ATENÇÃO SAUDE 

Natureza da Qualidade Aquilo que o consumidor deseja e 

compra 

Aquilo que é bom para o usuário, 

definido por ele e pelo prestador de 

serviço. 

Interação 

cliente/fornecedor 

Pouco importante Relação médico-paciente complexa e 

muito importante 

Consumidor Co-produtor de qualidade via uso Idem, com maior relevância 

Baixo custo Componente da qualidade Tem menor importância 

Otimização e equidade Menor importância Grande importância, dependendo de 

políticas e de sua implementação 

Ênfase no escopo 

qualidade 

Qualidade Total: baixar os custos e 

atender o consumidor envolve todas as 

pessoas e processos da organização 

Performance profissional e técnica, 

interação usuário-profissional, 

contribuição do usuário, 

acesso/equidade 

Valorização -riscos Atividade meio Procedimentos médicos em detrimento 

dos demais profissionais 

Problemas decorrentes 

ou caracterizados por 

Defeitos no desenho dos sistemas, 

produtos, processos de produção 

Competência do profissional e 

variabilidade na prática clinica 

Estratégias de garantia 

e melhoria da 

qualidade 

Mudanças estruturais, incluindo 

treinamento 

Influência da performance profissional 

através da educação, treinamento, 

supervisão 

Modelo de Gestão Gestão participativa, delegação de 

responsabilidades, educação e 

treinamento, recompensas 

Realidade vivida, sobretudo pelos 

médicos, poucos com treinamentos em 

métodos de qualidade 
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Métodos de 

monitoramento da 

qualidade 

Por meio de medição de processos e 

resultados, comparação com padrões. 

Periodicidade continua. 

Processos e resultados por meio de 

padrões análogos, dificuldade de 

minimizar resultados a posteriori; 

periodicidade continua. 

 

Metodologia 

Métodos específicos para identificação 

de problemas, desenvolvimento de 

consenso, determinação de causa; 

controle estatístico desenvolvido e 

utilizado 

Métodos semelhantes 

(epidemiologia), reduzido emprego de 

técnicas estatísticas, revisão de casos 

clínicos muito empregados 

 
Fonte: Adaptado de Avis Donabedian. Continuity and Change in the Quest for Quality, Clinical Performance  

and Quality in Health Care, 1(1):9-16, 1993. 

 

 

Considerando as diferenças entre os modelos apresentados no quadro acima, 

percebe-se, claramente, a complexidade do modelo de atenção a saúde. Além dos enfoques 

abordados por Donabedian (1993), outros aspectos merecem ser enfatizados. 

Em primeiro lugar, é preciso assinalar a complexidade da definição de saúde que 

considera a pessoa na sua unidade e integridade biopsíquicas, além de incluir os componentes 

espirituais, relacionais e sociais (ILLICH, 1976; ENGEL, 1977; EISENBERG, KLEINMAN 

1981). 

Outro aspecto que reforça a complexidade conceitual da qualidade em saúde é 

variedade de atores que atuam no âmbito dos sistemas de saúde: pacientes, cidadãos, 

profissões de diferentes categorias, gestores e planejadores de políticas de saúde, dentre 

outros. Consequentemente, cada um desses seguimentos expressa pontos de vistas 

diferenciados a respeito da qualidade, a partir da própria posição, ideais e interesses 

particulares (SERAPIONI, 1999; VILLALBA, 2007).  

Corroborando essa tese, Carapeto e Fonseca (2006) opinam que a qualidade é uma 

construção social que reside na mente das pessoas, resulta da negociação de significados, e 

variam de acordo com fatores, como os grupos sociais e as representações sociais. Ou seja, a 

concepção de qualidade é condicionada por fatores contextuais históricos, culturais, políticos, 

sociais, institucionais e pessoais. Esse caráter intrinsecamente multidimensional do conceito 

de qualidade condiciona a pluralidade de abordagens e metodologias de análise da qualidade 

(UCHIMURA, BOSI, 2002). 

Por último, se destaca as especificidades das ações e dos serviços de saúde que 

incluem um amplo componente de trabalho imaterial com acentuada personalização e 
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relacionalidade, com exigência de tempestividade e rapidez das decisões e ações (RANCI, 

ORTIGOSA, 2000). Por essa razão, para se garantir a qualidade em serviço de saúde se exige, 

por parte dos profissionais, uma reflexão constante sobre os valores, conhecimentos, atitudes 

e normas que orientam o exercício profissional e a constante busca na melhoria do 

delineamento e execução de estratégias que levem ao cuidar com qualidade (ORREGO; 

ORTIZ, 2001).  

De acordo com Vasconcellos (2002), a diferença fundamental ao se definir qualidade 

na prestação de serviços de saúde de outro setor manufatureiro, encontra-se na subjetividade e 

na dificuldade de se estabelecer o que é qualidade, uma vez que os usuários - consumidor da 

atenção, são também, seu co-produtor e reagem diferentemente ao que parece ser o mesmo 

serviço. Dito de outra maneira, cada usuário percebe a qualidade de forma diferente, pois seus 

padrões sobre a qualidade irão variar ao longo de suas vidas. 

Conclui-se, portanto, que todos os argumentos, anteriormente mencionados, 

enriqueceram o conceito de qualidade da atenção à saúde, mas, ao mesmo tempo, o tornaram 

de difícil definição em virtude de sua multidimensionalidade. Por essa razão, muitos 

estudiosos e organizações (PALMER, 1983; EVANS, LINDSAV, 1992; PARASURAMAN, 

et al., 1985, 1988; CODDINGTON, MOORE 1987; JCAHO, 1996) preferem evidenciar uma 

série de dimensões da qualidade, ao invés de correr o risco de conceituá-la e adotar 

interpretações restritivas (RANCI, ORTIGOSA, 2000).  

Para melhor esclarecer essa questão, pode-se apresentar o Quadro 1.3 a seguir, que 

resume as visões de alguns autores contemporâneos sobre as dimensões da qualidade em 

serviços de saúde (PALMER, 1983; EVANS, LINDSAV, 1992; PARASURAMAN, et 

al.,1985, 1988; CODDINGTON, MOORE 1987; JCAHO, 1996). 

 

Quadro 1.3. - Dimensões da qualidade em serviços de saúde 

 

Fonte: Adaptado Joint Comision on Acreditation of Health Care Organizations op.cit. Hernández, 2007. p. 278. 
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Ao realizar uma análise rápida deste quadro, verifica-se que algumas dimensões 

estão presentes nos trabalhos de vários autores, e refletem as características e propriedades 

dos serviços.  Esta similaridade entre dimensões possibilitou um re-agrupamento das mesmas. 

Por exemplo a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO 

identifica nove dimensões de qualidade para hospitais, as quais são semelhantes aos cinco 

fatores de Coddington e Moore e às dimensões do SERVQUAL: eficácia, conveniência, 

eficiência, respeito e carinho, segurança, continuidade, efetividade, responsividade e 

disponibilidade (JOINT COMMISSION OF HEALTH CARE ORGANIZATIONS, 1996). 

Por fim, analisando a literatura sobre o tema é possível encontrar varias abordagens e 

definições de qualidade (UCHIMURA, BOSI, 2002; LEATHERMAN, SUTHERLAND, 

2005; KEMPLE, 2009). Autores diferentes podem utilizar significados distintos para esse 

termo (VUORI, 1991). 

Em virtude disso, foram selecionadas algumas definições de qualidade de serviços de 

saúde que são mais pertinentes ao contexto da atenção primária. Os autores citados, 

ZAICANER (2001), ARROYO (2007), DONABEDIAN (1992), URDAN (2001) e 

VILLALBA, (2007) enfatizam, entre outros aspectos, a importância da natureza dos contatos 

entre a equipe de saúde e os usuários, a qualidade técnica científica e a infraestrutura do 

serviço, conforme evidência as definições que se segue:  

Para Zaicaner (2001), o conceito de qualidade em saúde significa um julgamento a 

respeito do quanto são bons o cuidado técnico, as relações interpessoais, as condições sob as 

quais este cuidado foi prestado e os custos decorrentes. 

Arroyo (2007) pondera que o trabalho profissional, qualquer que seja sua atividade, 

depende tanto da qualidade técnica como da qualidade interpessoal. Portanto, a qualidade, 

notadamente em serviços de saúde, não depende unicamente de fatores técnicos e 

características organizacionais. Depende, sobretudo, das pessoas. Corroborando essa visão, 

estudo realizado por Pena (2010) destaca que a relação médico-usuário está intimamente 

ligada à satisfação e à qualidade dos serviços de saúde e influência, também, de forma 

positiva, no estado de saúde dos usuários.  

Donabedian (1992) preconiza que à qualidade em serviços de saúde deveria se iniciar 

a partir da avaliação das dimensões do cuidado médico, quais sejam: a técnica-científica, a 

relação interpessoal e o ambiente em que se efetua o processo de atenção.  

Entretanto, Urdan (2001) assevera que os pacientes geralmente conhecem pouco 

sobre os aspectos da qualidade técnica, mas, em geral, não têm dificuldade em avaliar o lado 
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interpessoal. Por isso, outros autores compartilham dessa mesma opinião acreditando ser esta 

a base do julgamento na qualidade de um serviço de saúde por parte dos usuários e, em 

virtude disso, reforça a necessidade de uma comunicação mais estreita e aberta entre ambos.    

Do exposto, conclui-se que não há uma definição de qualidade em serviços de saúde 

universalmente consensualizada. Entretanto, pode identificar algumas linhas de pensamento 

convergentes, baseadas nas definições do Instituto de Medicina dos Estados Unidos e da 

Organização Mundial de Saúde. 

Com relação ao Instituto de Medicina dos Estados Unidos, após analisar, em 1999, 

varias definições de qualidade da assistência à saúde, encontradas na literatura, concluiu que: 

 “a qualidade da assistência é o grau em que os serviços prestados aos indivíduos e a 

população aumentam a probabilidade de se obter resultados de saúde desejáveis e são 

consistentes com o conhecimento atual dos profissionais” (LOHR, 1990, p.20).  

Nesse caso, se observa uma tendência maximalista e ideal, cuja ênfase concentra-se 

no máximo conhecimento técnico científico do prestador (qualidade técnica cientifica). 

Já para a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 

“uma atenção sanitária de alta qualidade é a que identifica as necessidades de saúde 

(educação, prevenção, promoção, manutenção e reabilitação), dos indivíduos ou da 

população de uma forma total e precisa, e destina os recursos necessários (humanos 

e de outros tipos) a estas necessidades de maneira oportuna e tão efetiva como 

resultado atual que o conhecimento o permite” (cit in SANTANA, 2003, p.154). 

 

Essas duas definições têm caráter complementar visto que a definição de qualidade 

da OMS, apesar de ser mais abrangente, não menciona os resultados que devem ser obtidos na 

prestação dos serviços de saúde mencionado pelo Instituto de Medicina dos Estados Unidos. 

Contudo, uma das definições que melhor respalda os objetivos da presente pesquisa, 

advém do Programa de Saúde Espanhol, que conceitua qualidade em saúde “como a cobertura 

adequada de serviços para atender as demandas das necessidades de saúde atuais e potenciais 

da comunidade” (HERNÁNDEZ, et al.,2007, p. 278). 

Dessa definição apreende-se que os serviços de saúde na AB, devem ser distribuídos 

equitativamente de forma a possibilitar, não só, a identificação, diagnóstico e manejo dos 

problemas relacionados com a saúde da população como, também, deverá prover ações 

voltadas para a promoção e prevenção da saúde. 

Outro aspecto importante que complementa o raciocínio anterior é mencionado por 

Pires (2004) ao afirmar que no setor de prestação de serviços para se alcançar bons níveis de 

qualidade tem que se identificar e definir quatro áreas de intervenção: a concepção do serviço 
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que deve incorporar as necessidades e expectativas do cliente; a prestação do serviço para 

assegurar que tudo esteja de acordo com as especificações; a utilização, garantindo que o 

cliente receba o que espera do produto ou serviço; e, finalmente, o nível relacional que pode 

ser a medida da eficácia dos contatos com os clientes internos ou externos. Todos esses 

aspectos estão intrinsecamente ligados e se constituem elementos chaves para a qualidade da 

atenção à saúde na AB. 

 

1.2.2.1. Qualidade nos Serviços de Saúde Públicos no Brasil 

 

Considerando a qualidade dos serviços de saúde no âmbito da AB no Brasil, a ESF 

também incorpora o conceito da OMS e do Instituto Americano de Medicina e define a 

qualidade em saúde como o grau de atendimento aos padrões preconizados pelo projeto 

Padrões de Qualidade no Atendimento ao Cidadão (PQAC) do PQSP.   

O PQAC está ligado ao Programa Qualidade no Serviço Público e visa implantar, em 

âmbito nacional, um processo permanente de atribuição de qualidade ao atendimento prestado 

aos cidadãos pelas organizações públicas federal direta, indireta e fundacional.  

As diretrizes que são indicadas às organizações estão configuradas no Decreto 

presidencial nº. 3507 de 13 de junho de 2000 e versam sobre: 

 

a) as características imprescindíveis que os padrões de qualidade devem apresentar 

(Artigo 2o); 

 Mensuráveis 

 De fácil compreensão 

 Divulgados ao público 

 

b) os requisitos dos serviços de atendimento que devem ser submetidos à 

padronização (Artigo 3o), são 09 itens; 

 

 I - Atenção, o respeito e a cortesia 

 II - Prioridades no atendimento 

 III - Tempo de espera para o atendimento 

 IV - Prazos para cumprimentos dos serviços 

 V - Mecanismos de comunicação com os usuários 
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 VI - Procedimentos para atender as reclamações 

 VII - Formas de identificação dos servidores 

 VIII - Sistema de sinalização visual 

 IX - As condições de limpeza e conforto de suas dependências 

 

c) a necessidade de conhecer o ponto de vista dos usuários a respeito da qualidade do 

atendimento prestado (Artigo 4º, parágrafo 2º); 

 

 Avaliação dos serviços 

 

d) a exigência de avaliar o seu desempenho em relação aos padrões fixados e 

divulgar os resultados obtidos (Artigo 5º); 

 Divulgar os resultados pelo menos uma vez ao ano 

e) os prazos para a execução das instruções contempladas no Decreto (Artigos 4º, 5º 

e 6º). 

f) As diretrizes constantes do referido Decreto deverão ser seguidas, 

obrigatoriamente, pelos órgãos e pelas entidades da Administração Pública Federal direta, 

indireta e fundacional e que atendem diretamente os cidadãos (Artigo 1º). 

 

g) O Decreto confere competência à Secretaria de Gestão para orientar e fiscalizar o 

cumprimento das diretrizes e a implementação dos padrões (Artigo 7º). 

 

Do exposto, deduz-se que os padrões a serem adotados devem ajudar a organização a 

cumprir a sua razão de ser: atender aos interesses, às necessidades e às expectativas dos 

usuários. A organização precisa, então, descobrir o que é importante para os seus usuários, 

consultando-os diretamente e procedendo à análise de reclamações e sugestões por eles 

apresentadas. 

Os servidores de diferentes áreas da organização, especialmente aqueles que atuam 

diretamente junto ao público, também devem ser consultados. Este procedimento, além de 

permitir coletar contribuições importantes para a definição de padrões, possibilita valorizar a 

opinião dos servidores e criar um forte envolvimento na aplicação dos padrões. 
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A organização deve desenvolver uma metodologia própria para monitorar 

sistematicamente o seu desempenho em relação aos padrões, que pode incluir procedimentos 

diversos, tais como: 

 

 Avaliação estatística de índices de desempenho da organização, como atividade 

integrante dos procedimentos operacionais usuais. 

 Levantamento da opinião dos usuários - por realização de pesquisas de avaliação da 

satisfação dos usuários, análise de sugestões e reclamações apresentadas, entrevistas, 

reuniões com grupos de usuários entre outros. 

 Divulgar os resultados da pesquisa de satisfação dos usuários, por meios considerados 

pertinentes. 

 

A necessidade de conhecer o ponto de vista dos cidadãos usuários para que os 

mesmos possam se manifestar, quando os padrões de qualidade estabelecidos não forem 

cumpridos, derivou da premissa básica de que o controle social constitui-se em fator decisivo 

para a evolução da Administração Pública. Assim sendo, os padrões a serem adotados devem 

ajudar a UBS/ESF a cumprir a sua razão de ser: atender aos interesses, às necessidades e às 

expectativas dos usuários. Para isso, a UBS/ESF precisa, então, descobrir o que é importante 

para os seus usuários, consultando-os diretamente e procedendo à análise de reclamações e 

sugestões por eles apresentadas. 

Sabendo-se que a gestão da qualidade em saúde tem por finalidade melhorar 

continuamente os componentes, técnico, interpessoal e organizacional, em cada nível de 

atenção e em cada área funcional, o Governo Federal concluiu em vários estudos que a ESF 

tem como desafio se atualizar, em seus objetivos, componentes, atividades, resultados e 

impactos esperados, articulando-se a um padrão assistencial desejável através de uma 

organização gerencial necessária à sua realização. Para tanto, definiu que a dimensão da 

qualidade deverá permear todos os seus componentes garantindo que o seu desenvolvimento e 

a sua avaliação considerem as ações, os serviços e seus resultados muito além dos aspectos 

quantitativos já verificados. Em outras palavras, apreende-se que as avaliações da qualidade 

dos serviços deverão está pautadas na articulação de saberes e práticas destinadas a uma 

atenção integral equânime das necessidades de saúde, com resolubilidade.   
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Para alcançar tal meta, ou seja, a melhora continua dos componentes, técnico, 

interpessoal e organizacional se faz necessário realizar avaliações sobre a qualidade dos 

serviços, conforme se aborda no Capítulo 2 a seguir.  
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II - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

 

Nesse capítulo, inicia-se a abordagem sobre a avaliação da qualidade nos serviços 

públicos de saúde brasileiros enfatizando as contribuições dos modelos utilizados para avaliar 

a qualidade dos serviços nesses serviços, sob a ótica dos usuários idosos e profissionais da 

equipe de saúde. Posteriormente, a discussão recai sobre a temática satisfação onde se 

discorre sobre os seguintes temas: conceitos de satisfação e sua importância; relação entre os 

conceitos de qualidade e satisfação, finalizando com as teorias que subsidiam a construção 

das pesquisas de avaliação da satisfação. 

 

2.1. Conceitos Avaliação da Qualidade 

 

Toda avaliação implica em um julgamento que se baseia em uma comparação entre 

aquilo que se deseja avaliar e uma determinada situação ideal ou de referência. Assim, 

Avaliação e Qualidade são campos estreitamente relacionados. Para conhecer a qualidade ou 

para melhorá-la é necessário avaliar.  

Para os autores Cordera e Bobenrieth, (1983) o termo avaliação significa atribuir 

certo valor ou mérito a uma coisa, a estimação de algo (objeto, situação ou processo), de 

acordo com determinados critérios de valor com que se emite o juízo (AGUILAR; ANDER-

EGG, 1994). Portanto, não é um processo imparcial, dotado de neutralidade técnica, pois sofre 

a influência da visão de mundo dos que exercem essa ação. 

Assim sendo, para se avaliar a qualidade é preciso saber o que medir, ou seja, saber 

quais são as necessidades que os clientes precisam resolver. Estas necessidades nem sempre 

são claramente explicadas pelo cliente, que, mesmo quando sabe o que quer, dificilmente sabe 

transmitir o seu desejo com clareza. 

Nesse sentido, Hayes (2001) discorre que a qualidade é parcialmente determinada 

pela extensão com a qual as necessidades dos clientes são atendidas, e a avaliação da 

qualidade em ambientes não manufatureiros é traduzida pelas percepções dos clientes em 

torno do serviço que eles recebem.  

Concordando com Hayes, Deming (1990) relata que a qualidade pode ser entendida 

como tudo aquilo que representa as necessidades futuras do cliente, em características 
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mensuráveis, podendo somente ser decidida em termos de quem avalia, e define de forma 

simplificada que, qualidade é fazer “o que é correto de forma correta”.  

Para Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), a qualidade pode ser definida como o 

grau de adequação entre as expectativas dos clientes e as percepções dos desempenhos que 

eles têm dos produtos ou serviços. Segundo os autores é mais fácil para os clientes apontarem 

suas expectativas do que suas reais necessidades. É por isso que os clientes utilizam suas 

expectativas para avaliar o produto ou serviço, comparando o que esperavam com o que 

receberam. Portanto, a qualidade deve ser considerada através do ponto de vista de como é 

percebida pelos clientes. 

Segundo Moreira (1996), para medir a qualidade em serviços primeiro é necessário 

identificar as características que um serviço deve apresentar para satisfazer as necessidades e 

expectativas dos clientes, pois a qualidade é um fenômeno multifacetado. Dessa forma, 

apreende-se que a partir da identificação e caracterização de um serviço público de saúde, tal 

qual abordado na seção 2.1.2, desse estudo, pode-se estabelecer as medidas para quantificar as 

suas “facetas” de qualidade de acordo com o que preconiza o PQSP, retratado na seção 2.2.2, 

abordados anteriormente. 

Na visão de Oakland (1994), controlar a qualidade inclui uma atividade de 

monitoração, mas também objetiva encontrar e eliminar causas de problemas de qualidade, de 

tal modo que as necessidades dos clientes sejam continuamente atendidas. Paladini (2002) 

reitera que tão importante quanto produzir qualidade é avaliá-la corretamente. 

Isto posto, descreve-se a seguir sobre a avaliação da qualidade dos serviços públicos 

de saúde realizadas no Brasil.  

 

2.2. Avaliação da Qualidade nos Serviços Públicos de Saúde Brasileiros 

 

A busca da qualidade da atenção e dos serviços de saúde deixou de ser uma atitude 

isolada e, no momento, tornou-se um imperativo técnico e social.  A sociedade está exigindo  

cada vez mais a qualidade dos serviços a ela prestados, principalmente por órgãos públicos. 

Esta exigência torna fundamental a criação de normas e mecanismos de avaliação e de 

controle da qualidade assistencial. 

Worthen, Sanders e Fitzpatrick, (2008) asseveram que qualquer discussão a respeito 

de qualidade traz, implícita ou explícita, a noção de avaliação. Logo, apreende-se que a 

avaliação constitui parte fundamental no planejamento e na gestão do sistema de saúde. 
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Diante dessa realidade, observa-se que o Ministério da Saúde, e o conjunto de suas 

instituições, estão direcionando esforços no sentido de buscar evidências objetivas de que os 

serviços de saúde estão sendo providos, de maneira eficaz, enquanto mantém e melhoram a 

qualidade do cuidado ao paciente. 

Nessa perspectiva, se faz necessário a criação de um sistema de avaliação que 

reordene a execução das ações e serviços, redimensionando-os de forma a contemplar as 

necessidades de seu público alvo. Dessa forma, a abordagem para a avaliação dessa qualidade 

deve ser ampla, abrangendo diferentes aspectos e visões, dentre as quais se podem destacar:  

 

• Avaliação da estrutura: existência de recursos físicos (instalações), humanos 

(pessoal) e organizacionais (comitês, protocolos assistenciais, entre outros) adequados; 

 

• Avaliação dos processos de trabalho nas áreas de gestão, serviços de apoio e 

serviços assistenciais: organização e documentação, protocolos, normas e rotinas; 

 

• Avaliação dos resultados: o impacto da assistência prestada na situação de saúde, 

conhecimento e comportamento do paciente. Na dimensão epidemiológica, esta avaliação é 

feita por meio de indicadores específicos, tais como taxa de mortalidade e de infecção, média 

de permanência entre outros; 

 

• Avaliação da satisfação dos pacientes em relação ao atendimento recebido e dos 

provedores destes serviços em relação aos seus ambientes de trabalho. 

 

A fim de atender a esses preceitos, o governo brasileiro tem como uma de suas 

principais diretrizes, a implementação de um modelo de gestão pública baseado na indução, 

monitoramento e avaliação de processos e resultados mensuráveis, garantindo acesso e 

qualidade da atenção em saúde em todos os níveis, a toda população. 

Para responder a estes desafios, no ano de 2003, a Secretaria de Atenção à Saúde do 

Ministério da Saúde, por meio de seu Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 

Sistemas – DRAC, optou por reformular o Programa Nacional de Avaliação de Serviços 

Hospitalares – PNASH1, implementado em 1998. Esta reformulação objetivou tornar o 

Programa mais amplo, para que pudesse ser aplicado nos mais diversos e complexos dos 

serviços de saúde. A partir disso, o PNASH1 seria transformdo em um instrumento de apoio à 
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Gestão do SUS no tocante à Qualidade da Assistência oferecida aos usuários do sistema 

(BRASIL, 2007).  

Assim, a partir de 2004, o PNASH1 passou a ser denominado Programa Nacional 

de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS.  Com o PNASS objetivou-se avaliar os 

serviços de saúde do SUS nas dimensões de estruturas, processos e resultados relacionados ao 

risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços de saúde dos níveis secundário e 

terciário. Por isso, pode-se considerar que o PNASS, tanto em termos geográficos como em 

relação ao conjunto de dimensões avaliadas, foi a mais completa e abrangente avaliação dos 

serviços de saúde realizada no Brasil até o ano de 2004.  

Dentre os principais avanços alcançados pela pesquisa pode-se citar, entre outros: o 

fomento de uma cultura avaliativa entre os gestores dos estabelecimentos de saúde e a 

identificação da necessidade de aferição da percepção dos usuários e trabalhadores sobre a 

qualidade dos serviços. Os resultados alcançados pelo PNASS proporcionaram conhecimento 

quantitativo e qualitativo sobre a rede de serviços e serviram de subsídios importantes para a 

gestão do SUS. Além disso, a geração desse conhecimento propiciou a identificação de pontos 

de melhorias que resultaram na difusão de padrões de conformidade e na incorporação de 

indicadores por esses serviços de saúde. 

Entretanto, os resultados apresentados, apesar de contribuir para a identificação de 

um amplo diagnóstico dos serviços hospitalares brasileiros e fornecer subsídio para a 

implementação de ações de melhoria da qualidade, notadamente voltadas para suprir as 

carências de qualificação e capacitação de recursos humanos, correção das desigualdades 

regionais relacionadas à garantia de acesso, humanização, democratização da gestão, 

descentralização e regionalização, ficaram aquém do esperado.   

Em termos concretos, segundo o Ministério da Saúde, (BRASIL, 2007), o PNASS 

deveria ter sido aplicado de forma censitária nos 9.734 serviços de saúde elencados na 

amostra. Porém só foram efetivamente avaliados 5.626 serviços o que representa 57,8% do 

total. Dos 9.734 serviços inicialmente previstos, apenas 2.222 (23%) realizaram o processo de 

autoavaliação preliminar. Destes, 69% foram hospitais gerais, 30% ambulatórios e 1% 

serviços isolados (Terapia Renal Substitutiva - TRS; Alta Complexidade em Oncologia - 

CACON e Maternidades). 

Dando continuidade ao processo de avaliação dos serviços de saúde, no âmbito da 

Atenção Básica, foi instituída a Avaliação para Melhoria da Qualidade-Qualificação da 

Estratégia Saúde da Família - AMQ. Segundo o Ministério da Saúde, (BRASIL, 2004) o 
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objetivo desse programa seria avaliar os níveis de qualidade, os avanços alcançados e 

impulsionar a melhoria contínua da qualidade da gestão, dos serviços e das práticas de saúde 

no âmbito da AB, mais especificamente da ESF. Para realizar esta avaliação, adotou-se o 

modelo de qualidade proposto por Donabedian (1992), em que se consideram os elementos de 

estrutura, de processo e de resultado.  

Contudo, o foco de análise da AMQ priorizou os serviços de saúde e as práticas 

assistenciais. Em razão disso, os instrumentos de auto-avaliação integrantes da proposta 

privilegiam e enfatizam os processos de trabalho, considerando que estes oferecem 

possibilidades mais amplas e acessíveis de intervenção quando os problemas são 

identificados. Embora com menor ênfase, os aspectos de estrutura e resultado também foram 

tomados como parâmetros para avaliação da qualidade a partir de uma visão dinâmica de 

estágios de qualidade inter-relacionados.  

A gestão municipal também foi fortemente visada nesta proposta embora não sendo 

considerado no modelo de Donabedian (1992). Nesse âmbito, os aspectos relacionados à 

gestão municipal incluem: a prioridade dada pelo gestor de saúde à ESF e ao novo modelo de 

atenção à saúde, a capacidade de conduzir ações intersetoriais, a organização, o planejamento, 

a gestão do trabalho, o funcionamento e o gerenciamento das ações e serviços, o 

monitoramento e avaliação, bem como a participação social na sua elaboração execução e 

controle do novo modelo de atenção. 

Entretanto, tal qual aconteceu com o PNASS, os resultados finais da implantação da 

AMQ, apresentados pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2006, não foram animadores. 

Dos mais de 5.533 municípios brasileiros, somente 542 foram cadastrados. Isso corresponde a 

9,74% dos municípios. Entre os municípios cadastrados, somente 84, submeteram 

questionário, ou seja, 15,5%. Desses 15,5% dos municípios que submeteram o questionário, 

somente 1,5% alimentaram o sistema de informação da AMQ. 

Conforme falado anteriormente, atualmente, também no âmbito da AB, está sendo 

operacionalizado o PMAQ-AB – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 

Atenção Básica. Este programa, instituído em 19 de julho de 2011, tem como principal 

objetivo induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da Atenção Básica. Dentre 

suas iniciativas, destaca-se o Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS. Sua meta é 

garantir um padrão de qualidade que seja comprável, nacional, regional e localmente de 

maneira a permitir uma maior transparência e efetividade das ações governamentais 

direcionadas a este nível assistencial de Saúde. 
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O Programa de Avaliação para a Qualificação do SUS nada mais é do que um 

modelo de avaliação de desempenho do sistema de saúde, notadamente voltado pra atenção 

básica, nos três níveis de governo. Com esse programa o governo pretende além de fortalecer 

o controle social e o foco do sistema de saúde nos usuários, também mensurar os possíveis 

efeitos da política de saúde com vistas a subsidiar a tomada de decisão, garantir a 

transparência dos processos de gestão do SUS e dar visibilidade aos resultados alcançados.  

Dentre seus vários objetivos específicos se destacam aqueles que possuem maior 

relação com a pesquisa em pauta, quais sejam: 

 

 Institucionalizar uma cultura de avaliação da Atenção Básica no SUS e de gestão com 

base na indução e acompanhamento de processos e resultados; 

 Estimular o foco da AB no usuário, promovendo a transparência dos processos de 

gestão, a participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos profissionais 

e gestores de saúde com a melhoria das condições de saúde e satisfação dos usuários; 

 Ampliar o impacto da AB sobre as condições de saúde da população e sobre a 

satisfação dos seus usuários, por meio de estratégias de facilitação do acesso e 

melhoria da qualidade dos serviços e ações da AB;  

 Fornecer padrões de boas práticas e organização das UBS que norteiem a melhoria da 

qualidade da AB;  

 Promover maior conformidade das UBS com os princípios da AB, aumentando a 

efetividade na melhoria das condições de saúde, na satisfação dos usuários, na 

qualidade das práticas de saúde e na eficiência e efetividade do sistema de saúde;  

 

Para alcançar tais objetivos, o PMAQ-AB está organizado em quatro fases, que se 

complementam e se conformam em um ciclo contínuo de melhoria do acesso e da qualidade 

da Atenção Básica. São elas: a adesão e contratualização (fase 1); desenvolvimento (fase 2); 

avaliação externa (fase 3); e recontratualização (fase 4).  

 

1ª Fase - Adesão e Contratualização 

 

Consiste na etapa formal de adesão ao programa, mediante contratualização de 

compromissos e indicadores firmados entre o Ministério da Saúde e os gestores municipais. 

Os gestores municipais, por sua vez, contratualizam diretamente com as equipes num 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php#collapseOne
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processo que envolve pactuação local, regional e estadual, com a participação dos espaços de 

controle social.  

 

2ª Fase - Desenvolvimento  

 

Na fase de desenvolvimento, equipes de saúde, gestores municipais e estaduais, além 

do Ministério da Saúde, desenvolvem um conjunto de ações com o intuito de promover 

movimentos de mudança na gestão e no cuidado prestado pelas equipes, visando à melhoria 

do acesso e da qualidade da atenção à saúde. Essa fase está organizada em quatro dimensões: 

autoavaliação; monitoramento; educação permanente; e apoio institucional.  

 

3ª Fase - Avaliação Externa  

 

A terceira fase consiste na avaliação externa das condições de acesso e de qualidade 

da totalidade de municípios e equipes participantes do programa. O Ministério da Saúde em 

parceria com Instituições de Ensino e Pesquisa realiza visita às equipes para a avaliação de 

um conjunto de aspectos, desde a infraestrutura e insumos até questões ligadas ao processo de 

trabalho. 

 

A avaliação externa busca reconhecer e valorizar os esforços e resultados das 

Equipes de Atenção Básica e dos gestores municipais de saúde na qualificação da Atenção 

Básica.  

 

4ª Fase - Pactuação  

 

Finalmente, a quarta fase é constituída por um processo de recontratualização que 

deve ocorrer após a certificação por meio da pactuação das equipes e dos municípios com o 

incremento de novos padrões e indicadores de qualidade, de forma a estimular a 

institucionalização de um processo cíclico e sistemático a partir dos resultados alcançados 

pelos participantes do PMAQ-AB. 

 

Para subsidiar a elaboração deste programa foi realizado o Censo das UBS. Para 

tanto, procedeu-se uma inspeção técnica a 5.511 municípios brasileiros, nos quais se avaliou a 

http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php#collapseTwo
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php#collapseThree
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_pmaq.php#collapseFour
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infraestrutura de 37.690 Unidades Básicas de Saúde com objetivo de levantar informações 

para melhorar os serviços da Atenção Básica.  

No momento seguinte, maio de 2012, o Ministério da Saúde iniciou o primeiro ciclo 

de avaliação visitando as 17.304 equipes que atendem no SUS – o equivalente a 53,3% do 

total de equipes de saúde da família no país (32.809) - que aderiram ao programa em 3.972 

municípios brasileiros. Destas equipes, 12.165 já receberam a visita dos avaliadores da 

qualidade, correspondendo a cerca de 70% de todas que participam do Programa. Segundo 

dados divulgados na homepage do Ministério da Saúde (2013), já foram ouvidos mais de 

47.000 brasileiros. 

Conforme se pode observar, o programa é bastante inovador. Além da realização do 

levantamento diagnóstico que subsidiaram a sua elaboração, também é a primeira vez que no 

Brasil, um processo de avaliação, de âmbito nacional, considera a opinião dos cidadãos e dos 

profissionais de saúde. Em dezembro de 2013, o PMAQ encontra-se em seu segundo ciclo, 

apresentando duas novidades: a primeira é a ampliação da adesão de equipes de Saúde da 

Família, atenção básica parametrizadas, e saúde bucal. A segunda novidade é a inclusão dos 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) e dos Centros de Especialidades Odontológicas 

(CEO) ao PMAQ. 

Do exposto, até o momento, deduz-se que o Brasil ainda não conseguiu eleger um 

modelo de avaliação e dar continuidade ao processo avaliativo. Apesar de inúmeras pesquisas, 

projetos e programas terem sido implementados, o desafio permanece. Ou seja, ainda não 

dispomos de um modelo que possa avaliar sistematicamente a qualidade dos serviços de saúde 

disponíveis para a população atendida pelo SUS, abrangendo os diferentes critérios 

mencionados pelo PQSP.  

Não se pode deixar de mencionar que este fato é bastante preocupante, visto que a 

avaliação da qualidade dos serviços de saúde permite não só, identificar quais as áreas que 

necessitam de melhorias como também propicia uma melhor alocação de recursos públicos 

para atender as demandas gerais dos serviços e dos usuários de saúde. 

Entretanto, pode-se reconhecer que a escolha e aplicação de um modelo que avalie a 

qualidade de serviços públicos de saúde não é um processo fácil. Principalmente tratando-se 

de um país com as dimensões continentais do Brasil e com as enormes diferenças sócio 

econômicas, culturais e de infraestrutura entre as suas principais regiões: Sul, Suldeste, Centro 

Oeste, Norte e Nordeste.  
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A título de conclusão, acredita-se que o PMAQ-AB, desponta como uma 

possibilidade viável e exequível para concretização de um modelo de avaliação da qualidade 

dos serviços de saúde brasileiros. Mas, apesar desse reconhecimento, não se pode deixar de 

registrar três inquietudes: 

 

 Primeiro, a histórica descontinuidade desses processos avaliativos no Brasil; 

 Segundo, considerando que as equipes bem avaliadas poderão receber até o dobro de 

recursos por mês, é de fundamental importância que as técnicas e procedimentos 

estatísticos utilizados sejam claros e rigorosos a fim de se evitar viés na interpretação 

dos dados ou até mesmo fraudes. 

 Terceiro a falta de clareza sobre o modelo de avaliação da qualidade escolhido para 

subsidiar seus construtos teóricos e a metodologia aplicada. 

 

Considerando as inquietudes elencadas no paragrafo anterior, o grande diferencial do 

estudo em pauta consiste no rigor da escolha dos modelos de avaliação utilizado e também na 

clientela objeto de avaliação, os usuários idosos, que não são priorizados na PMAQ-AB. 

Assim sendo a seção seguinte abordará com mais detalhe sobre os modelos mais utilizados na 

avaliação da qualidade de serviços de saúde a fim de respaldar a escolha dos modelos de 

avaliação utilizados na presente pesquisa. 

 

2.3. Modelos de Avaliação da Qualidade em Serviços  

 

Nas duas últimas décadas a busca pela qualidade dos serviços transformou-se numa 

importante área de atenção para profissionais, gestores e pesquisadores. Esse fato foi 

desencadeado em virtude do forte impacto sobre o desempenho dos negócios, redução de 

custos, satisfação do cliente, fidelização e lucratividade (LEONARD, SASSER, 1982; 

CRONIN, TAYLOR, 1992; GAMMIE, 1992, HALLOWELL, 1996; CHANG, CHEN, 1998; 

GUMMESSON, 1998; LASSER et al., 2000; GURU, 2003; SETH et al., 2005). 

Dentre os modelos mais referenciados na literatura encontram-se os desenvolvidos 

por: Philip e Hazlett (1997); Groroons, (1984); Haywood-Farmer (1988); Brogowicz et 

al.(1990); Cronin e Taylor (1992); Mattsson  (1992); Teas (1993); Spreng e Mackoy (1996); 

Frost e Kumar (2000) e Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985). Apresentados os autores, se 
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faz pertinente a realização de uma abordagem rápida sobre os modelos de avaliação por estes 

preconizados.  

 

2.3.1. Modelo Atributo PCP  

 

Philip e Hazlett (1997) propuseram um modelo no qual demonstra a existência de 

uma hierarquia em três principais classes de atributos: Pivô, Centro e Periférico. Por 

conseguinte, a grande maioria das dimensões e conceitos que até agora têm sido utilizados 

para definir a qualidade do serviço estão sobrepostas nessas três áreas. 

Segundo os autores, os atributos da classe Pivô, são definidos como o "produto final" 

ou "saída" do encontro de serviço. Ou seja, é tudo aquilo que o consumidor espera alcançar ou 

receber quando o processo do serviço é devidamente concluído. Localizados no núcleo, os 

atributos Pivô são considerados coletivamente como os mais influentes e determinantes na 

escolha de uma determinada organização e na geração dos níveis de satisfação dos 

consumidores. 

Já os atributos da classe Centro, localizados acima dos atributos Pivô, podem ser 

descrito como as pessoas, os processos e a estrutura organizacional do serviço através da qual 

os consumidores devem interagir e / ou negociar para que possam alcançar / receber o produto 

final ofertado pela organização. 

Finalmente, o terceiro nível do modelo concentra a classe dos atributos periféricos 

que podem ser definidos como os "extras" que são projetados para adicionar um “diferencial” 

para o serviço e tornar a experiência do consumidor plenamente prazerosa. 

Dessa forma, quando um consumidor faz uma avaliação de qualquer uso de um 

serviço, ele está satisfeito quando os atributos Pivô são atingidos. Entretanto, quando o 

serviço é usado com mais frequência os atributos nucleares e periféricos podem começar a 

ganhar importância.  

Ante o exposto, conclui-se que o modelo preconizado por Philip e Hazlett estabelece 

um método genérico, simples e efetivo de qualidade em serviços para qualquer setor de 

serviços.  

Por fim, apresenta-se na Figura 2.1, as três principais classes de atributos: Pivô, 

Centro e Periférico segundo a hierarquia preconizada pelo modelo. 
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Figura 2.1. - Modelo de atributos de qualidade PCP 

 

 

Fonte: Philip, G. and Hazlett, S.A. (1997), “The measurement of service quality: a new P-C-P attributes model”, 

International Journal of Quality and Reliability Management, Vol. 14 No. 3, pp. 260-86. 

 

 

2.3.2. Modelo de Qualidade Técnica e Funcional de GRÖNROOS 

 

Este modelo enfatiza a relação entre o processo de marketing e a percepção da 

qualidade do serviço pelo cliente. A abordagem apoia-se na teoria do comportamento do 

consumidor e, mais precisamente, nos efeitos das expectativas sobre o desempenho do 

produto em avaliações após consumo. Os elementos que compõem o modelo são: qualidade 

técnica, qualidade funcional, imagem, qualidade esperada, qualidade experimentada e 

qualidade de serviço percebida. 

Grönroos (1984) salienta que as interações entre o cliente e o prestador do serviço 

são frequentes, pois são processos experienciais, nos quais atividades de produção e consumo 
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ocorrem simultaneamente. Em virtude das interações e percepções dessas experiências, 

apenas a qualidade técnica não responde integralmente pela qualidade total que o cliente 

percebe ter recebido. Apesar de ser influenciado pela maneira como essa qualidade técnica, o 

final do processo lhe é transferido. Por exemplo, o usuário de um serviço de saúde não tem 

condições de avaliar se o diagnóstico realizado pelo médico foi correto, mas percebe a 

melhora em seu estado de saúde e/ou cura de seu problema. 

Outra dimensão da qualidade que influencia a visão que o cliente forma do serviço, é 

a qualidade funcional do processo. Ou seja, a forma como os empregados de um serviço 

desempenham suas tarefas, o seu comportamento e o que dizem e a maneira como realizam as 

tarefas. 

Com relação ao conceito de imagem, outro elemento destacado neste modelo, 

consiste em valores existentes entre as organizações e os clientes. A imagem pode variar 

conforme o grupo de pessoas considerado ou até entre indivíduos de um dado grupo. A 

imagem influencia a percepção de qualidade do cliente e age como um filtro por meio do qual 

ele seleciona os fatores influenciadores da qualidade. Se a empresa detém uma imagem 

positiva é provável que o cliente até considere falhas nos serviço como de menor importância 

ou acidentais. Por outro lado se a imagem é negativa o efeito de qualquer erro pode mesmo 

ser maximizado. 

Finalmente, Grönroos (1984) afirma que a qualidade total percebida resulta da 

comparação entre a qualidade esperada e a qualidade experimentada - quando o cliente utiliza 

o serviço. O nível total de qualidade percebida não é ocasionado apenas pelo nível dos 

componentes de qualidade funcional e técnica, mas antes pela lacuna entre a qualidade 

esperada e a qualidade experimentada. 

Para concluir, apresenta-se na Figura 2.2, o modelo de qualidade de serviços 

elaborado por Grönroos (1984) no qual se evidenciam as conexões dos componentes da 

qualidade de serviços e a noção da desconfirmação do modelo são colocar em seu contexto 

mercadológico. 
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Figura 2.2. - Adaptação do Modelo de Grönroos 
 

 

Fonte:  Gronross, C. (1984), “A service quality model and its marketing implications” European Journal of 

Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 37-44. 

 

 

2.3.3. Modelo de Atributos da Qualidade de Serviço 

 

O modelo define que uma organização de serviços tem "alta qualidade" se ela atende 

as expectativas e preferências dos clientes de maneira consistente (HAYWOOD-FARMER, 

1988).  

Segundo os autores, a separação de atributos em vários grupos constitui o primeiro 

passo para o desenvolvimento de um modelo de qualidade de serviço. O segundo passo, 

consiste em agrupar os atributos genéricos em três dimensões genéricas que podem ser 

observadas em todos os serviços: julgamento profissional, aspectos comportamentais e 

processos físicos. Por ultimo, são definidas as dimensões selecionadas para construir a 

estrutura geral de avaliação de atributos de qualidade percebida em um serviço especifico. 

A definição dessas três dimensões genéricas de qualidade percebida para todos os 

serviços avaliados resultou da análise de atributos e foi fundamentada nas pesquisas sobre 

qualidade em serviços desenvolvidas por diversos autores, (PARASURAMAN et al., 1985; 

1988; GRÖNROOS, 1984; 2007; ZEITHAML; PARASURAMAN, 2004; SCHNEIDER; 

WHITE, 2004). 

A dimensão julgamento profissional, proposta pelo modelo inclui as dimensões 

competência, credibilidade, segurança e compreensão. Por sua vez, a dimensão aspectos 
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comportamentais engloba as dimensões confiabilidade, responsabilidade, acesso, cortesia e 

comunicações. Por fim, a dimensão processos físicos, inclui a dimensão tangíveis, proposta 

no Modelo de Gaps.  

Os autores destacam, ainda, que os atributos de cada serviço são agrupados em bloco 

separados que dá forma ao vértice de um triângulo. Desse modo, os serviços que apresentam 

pouco contato com o cliente, pouca personalização ou pouca intensidade de trabalho, estão 

próximos à dimensão processos físicos no modelo de Haywood-Farner (1988). Quando ocorre 

o inverso - os serviços apresentam elevado contato com o cliente, elevada personalização ou 

elevada intensidade de trabalho nas três dimensões - se posicionam no centro do triangulo, 

conforme mostra a Figura 2.3. 

 

Figura 2.3. - Modelo de atributos da qualidade de serviço 
 

 

Fonte: Haywood-Farmer, J. (1988), “A conceptual model of service quality,” International Journal of 

Operations and Production Management, Vol. 8 No. 6, pp. 19-29. 
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A grande limitação desse modelo consiste em não oferecer procedimento de medida 

de qualidade em serviços que possa identificar os problemas e, a partir disso, melhorar a 

qualidade desses serviços nas empresas. 

 

2.3.4. Modelo Sintetizado de Qualidade de Serviço 

 

Segundo Brogowicz et al., (1990) uma imagem da qualidade de um serviço pode 

existir mesmo quando um cliente ainda não tenha experimentado o serviço. Isso pode ocorrer 

em virtude da propaganda boca-a-boca, ou através de outros meios de comunicações.  

De acordo com os autores supracitados, a finalidade desse modelo é identificar as 

dimensões associadas à qualidade do serviço ao tradicional quadro gerencial de planejamento, 

implementação e controle. Por conseguinte, o modelo tenta integrar ao desenho do quadro de 

serviços tradicionais da administração e da gestão as operações e atividades de marketing. 

Em razão disso, o referido modelo tem dentre seus méritos o fato de buscar 

incorporar em um único modelo dimensões como qualidade funcional, qualidade técnica, 

imagem, lacunas de interpretação, lacunas de especificação e aspectos tangíveis. Assim sendo, 

o modelo considera os principais atributos das duas principais escolas de marketing de 

serviços. Além disso, ele amplia a análise para dentro da empresa, através de uma abordagem 

clara quanto à alocação de recursos humanos e físicos. Dessa forma, possibilita conhecer qual 

o impacto desses recursos no resultado final da qualidade total percebida pelo cliente. 

Outro ponto importante desse modelo é a sua utilidade na elaboração da estratégia de 

marketing da empresa, já que se baseia na trinca crucial da administração de empresas: 

Planejar, Implementar e Controlar.  

Um terceiro aspecto positivo desse modelo é que ele permite a identificação das 

causas das lacunas entre as necessidades dos clientes e o produto ofertado. Sendo assim é 

possível alocar melhor os recursos, instituir treinamentos, reorganizar layout. Enfim, pode-se 

gerenciar o problema de maneira a atingir o equilíbrio necessário entre desejo do consumidor 

e a oferta.  

A representação gráfica do modelo apresentada na Figura 2.4 proporciona uma 

melhor compreensão do mesmo. 
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Figura 2.4. - Modelo sintetizado de qualidade de serviço 
 

 

Fonte: Brogowicz. A.A. Delene, L.M., and Lyth, D.M., “A synthesised service quality model with managerial 

implications,” International Journal of Service Industry Management, Vol. 1 No. 1, pp. 27-44. 

 

 

2.3.5. Modelo de Desempenho – SERVPERF 

 

Cronin e Taylor (1992) criticaram fortemente o instrumento SERVQUAL, 

notadamente as lacunas entre as expectativas e percepções como geradoras da satisfação e/ou 

insatisfação dos clientes. Entretanto os mesmos autores consideram que os vinte dois itens, 

representando as cinco dimensões da qualidade em serviço, propostos por Parasuraman et al. 

(1988), estão bem embasados teoricamente e cientificamente. 
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Desse modo, na tentativa de eliminar os problemas supracitados, Cronin e Taylor 

(1994) propõem a escala SERVPERF, como um instrumento alternativo ao SERVQUAL, no 

qual utiliza os mesmos itens e dimensões elencados por Parasuraman et al. (1988) para 

avaliação do desempenho.  

O modelo SERVPERF, baseado nas teorias do desempenho, indica que não é a 

satisfação do consumidor com a qualidade do serviço que influencia as intenções de compra 

e/ou uso de um serviço. Na verdade, observa-se que uma maior utilização dos serviços de uma 

organização modificará o nível da percepção da qualidade do serviço prestado. Portanto, o 

nível redefinido da percepção da qualidade do serviço igualmente modificará as intenções de 

um consumidor comprar desse prestador de serviços (BAGGS, KLANER, 1996). Esse é um 

dos motivos pelo qual os usuários do modelo SERVPERF, muitas vezes, coletam dados 

somente sobre o desempenho das organizações ao invés de pedir que seus clientes avaliem o 

seu desempenho.  

Por outro lado, Cronin e Taylor (1992) ressaltam que a qualidade é conceituada 

como uma atitude do cliente ao confrontar as dimensões da qualidade e que isso antecede à 

satisfação do cliente. Assim sendo, não deve ser medida com base no modelo de satisfação de 

Oliver (1980), ou seja, através das diferenças entre expectativa e desempenho, mas somente 

pelo desempenho. 

Visto que a qualidade do serviço, segundo os autores, é uma forma de atitude do 

consumidor, a medida apenas do desempenho da qualidade do serviço é o melhor método de 

medir a qualidade do serviço (SETH et al., 2005).  

Do exposto, apreende-se que o instrumento SERVPERF faz uma abordagem bastante 

diferente do instrumento SERVQUAL. Ou seja, o modelo investiga a relação entre a 

qualidade do serviço e a percepção do desempenho organizacional, expressa na equação a 

seguir: 

 

Qi = Di 

Onde, 

Qi = Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica i. 

Di = Valores de percepção de desempenho para a característica i de serviço. 
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De uma vez que a escala SERVPERF tem como objeto de avaliação somente o 

desempenho perceptível dos serviços, o que exclui as expectativas dos clientes, entende-se 

não ser a melhor ferramenta para se utilizar nesse estudo. 

 

2.3.6. Modelo do Valor Ideal de Qualidade em Serviço 

 

Segundo Mattsson (1992) a expectativa, na maioria dos estudos que versam sobre 

qualidade dos serviços, é avaliada baseada na crença da existência de um padrão desejado de 

atributos. Entretanto, para o autor, essa questão precisa ser analisada à luz de outros prismas 

como, por exemplo, baseados na experiência, no ideal desejado e no mínimo tolerável.  

Corroborando essa tese, em pesquisas posteriores, Danaher e Mattsson (1994), 

verificaram que o nível de satisfação acumulada em cada estágio do processo de produção do 

serviço, “momentos da verdade"
6
 pode influenciar o nível de satisfação do cliente nos estágios 

seguintes. Além disso, os autores concluíram que os diferentes “momentos da verdade” têm 

impactos diferenciados na satisfação dos clientes. Por isso, é necessário observar quais 

características são consideradas importantes pelos clientes em cada ponto de interação e quais 

“momentos da verdade” têm maior impacto na satisfação do cliente.  

Em sintese, o modelo preconizado pelo autor defende uma abordagem de um valor 

ideal para a qualidade do serviço, modelando-o como um processo de satisfação no qual 

incorpora uma combinação implícita de duas construções baseadas em valor: padrão ideal e 

resultados de experiências. Desse modo, a desconfirmação negativa é o principal determinante 

da satisfação do consumidor. Em razão disso, deve ser dada mais atenção ao processo 

cognitivo pelo qual os conceitos dos consumidores de serviços são formados e alterados 

(MATTSSON, 1992). 

A Figura 2.5, abaixo, mostra que a desconfirmação negativa, implícita em um nível 

de valor pré-consciente é, então, a hipótese para determinar a satisfação em um nível de 

atitude "superior". Ou seja, o modelo aponta a importância negativa da experiência da não 

confirmação como um determinante de satisfação. 

 

 

                                                           
6
 Zeithaml e Bitner (2002) consideram que, do ponto de vista do cliente, a impressão mais vivida do serviço 

ocorre no encontro do serviço ou momento da verdade, ou seja, quando os clientes interagem com a empresa e 

serviço. Deste modo e de acordo com os autores, o encontro do serviço seria de toda a cadeia de avaliações do 

cliente sobre o resultado do serviço. 
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Figura 2.5. - Modelo de valor e atributos  

 

Fonte: Mattsson, J. (1992), “A service quality model based on ideal value standard”, International Journal of 

Service Industry Management, Vol. 3 No. 3, pp. 126-139.  

 

 

2.3.7. Modelo de Desempenho Ideal 

 

De acordo com Teas (1993) o modelo de desconfirmação tem sérios problemas 

conceituais e de medição.  

O instrumento SERVQUAL, conceitualmente, baseia-se no principio de que a 

percepção de qualidade pode ser interpretada como uma atitude, de acordo com modelos 

clássicos de atitude do ponto ideal. Discordando desse conceito, Teas (1993) relata que se a 

percepção de desempenho supera o ponto ideal (expectativa ideal), pois deveria refletir em 

uma diminuição da qualidade percebida, perdendo a correspondência linear. Entretanto, o 

modelo SERVQUAL aponta para um aumento da qualidade percebida. Desta forma, a escala 

SERVQUAL não pode ser interpretada de acordo com os modelos clássicos de atitude do 

ponto ideal (TEAS, 1993).  

Com relação à medição, o autor assevera que o máximo valor numérico obtido para a 

qualidade de serviço, aplicando-se o instrumento SERVQUAL e julgando-se um determinado 

atributo, ocorreria quando a expectativa fosse equivalente a +1 e o desempenho equivalente a 

+7, resultando em uma qualidade de serviço com valor +6 (7–1). Analogamente, o mínimo 

valor numérico obtido para a qualidade de serviço ocorreria quando a expectativa fosse 



Capítulo 2 – Avaliação da Qualidade 

 

 

77 
 

equivalente a +7 e o desempenho equivalente a +1, resultando em uma qualidade de serviço 

com valor –6 (1–7).  

Consequentemente, o método de medição refletiria os aumentos dos níveis de 

qualidade com incrementos de valores na faixa de –6 a +6, havendo uma correspondência 

linear. Assim, se a percepção de desempenho superar o ponto ideal (expectativa ideal) deveria 

refletir em uma diminuição da qualidade percebida, perdendo a correspondência linear. 

Entretanto, o modelo SERVQUAL aponta para um aumento da qualidade percebida. Desta 

forma, a escala SERVQUAL não pode ser interpretada de acordo com os modelos clássicos 

de atitude do ponto ideal (TEAS, 1993). 

Baseado nesses argumentos, o autor sugere a introdução do conceito das expectativas 

como “pontos ideais nos modelos de atitude” e propõe o modelo de desempenho avaliado, 

como uma generalização da escala SERVQUAL. 

Para consubstanciar seus argumentos, Teas (1993) desenvolve um trabalho empírico 

no qual testa quatro modelos, empregando os mesmos itens do instrumento SERVQUAL. O 

autor classifica esses modelos como ponderados e não-ponderados, pela importância de cada 

atributo, para as dimensões da qualidade. Os modelos testados foram: Modelo de desempenho 

ideal (DI) e Modelo de qualidade normalizada do serviço (QN) 

Resumindo, a pesquisa de Teas (1993), apesar de usar um limitado conjunto dos itens 

da escala SERVQUAL (10 atributos dos 22 itens originais, sendo dois para cada uma das 

cinco dimensões) e não abranger todos os setores de serviços (aplicado a 120 respondentes de 

três lojas de varejo) aponta o modelo do desempenho ideal (DI) como o mais representativo 

da satisfação do cliente, intenção de recompra e preferências de compra. 

Refutando as criticas levantadas por Teas (1993) sobre a conceitualização e a 

fidelidade da medição do instrumento SERVQUAL, Parasuraman et al. (1994) afirmaram que 

a linearidade ocorre porque os atributos considerados no questionário SERVQUAL são 

vetoriais, ou seja, tanto o desempenho ideal quanto a expectativa ideal assumiriam valores 

máximos da escala Lickert. Por outro lado, quando os atributos não são vetoriais, existe um 

ponto ideal, cujo desempenho, além da expectativa, não reflete maiores níveis da qualidade 

percebida. Para concluir, Parasuraman et al. (1994) ainda afirmam que todos os 22 itens têm 

características de atributos vetoriais, havendo uma continuidade entre as medidas de 

desempenho e qualidade em serviço. E finaliza dizendo que as conclusões encontradas por 

Teas (1993) são questionáveis.  
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2.3.8. Modelo de Qualidade Percebida e Satisfação 

 

Spreng e Olshavsky (1993, 1996) desenvolveram seus estudos tentando melhorar a 

compreensão dos construtos, percepção da qualidade do serviço e satisfação do cliente, a 

partir da análise dos desejos dos consumidores. 

As conclusões dessas pesquisas apontam que o determinante da qualidade em 

serviços e satisfação do consumidor é o encontro do desejo do cliente. Ou seja, as 

expectativas não são significantes nos efeitos da satisfação visto que a satisfação tem efeitos 

na desconfirmação das expectativas. 

Assim sendo, Spreng e Olshavsky (1996) consideram que é importante, na formação 

dos sentimentos de satisfação do cliente, o grau no qual um produto ou serviço realiza os 

desejos do consumidor.  Dessa forma, o modelo proposto por esses autores preconiza que a 

satisfação global do cliente, com um produto ou serviço, é influenciada diretamente pela 

satisfação do consumidor com o produto ou serviço em si (satisfação por atributo) e pela 

satisfação com a informação usada na escolha do produto (satisfação por informação). Por sua 

vez, as satisfações por atributos e por informação são produzidas pela percepção do 

consumidor através da relação entre nível que o desempenho do serviço ou produto alcança 

ou excede seus desejos (congruência de desejos) e expectativas (congruência de expectativas), 

conforme se observa na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. - Modelo de qualidade e satisfação do serviço 

 

 

Fonte: Spreng, S.A. and Mackoy, R.D. (1996), “An empirical examination of model of perceived service quality 

and satisfaction”, Journal of Retailing, Vol. 722, pp. 201-14. 
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Sintetizando, o modelo destaca o efeito das expectativas, desejos de desempenho 

percebidos, congruência desejada e desconfirmação das expectativas sobre a qualidade geral 

do serviço e satisfação do cliente. Dentre suas limitações, pode-se salientar a ausência de 

ênfase na forma de como a qualidade em serviços é alcançada e operacionalizada e como 

prover direcionamentos para o melhoramento da qualidade em serviços. 

 

2.3.9. Modelo GAP´S ou Falhas 

 

No campo da avaliação em serviços, os trabalhos de Parasuraman, Berry e Zeithaml 

(1988) representaram um marco na literatura da área de gestão. Em 1985, estes autores 

publicaram um modelo conceitual de qualidade em serviços baseado em cinco GAPs. Este 

modelo surgiu da busca dos autores em responder algumas perguntas fundamentais para a 

qualidade em serviços, que eram:  

 

 Como os clientes avaliam a qualidade em serviços?  

 Como as dimensões da qualidade variam dentre os diferentes segmentos?  

 Como as expectativas dos clientes desempenham um papel importante na 

avaliação da qualidade?  

 Quais os fatores que influenciam essas expectativas?  

 

Para responder a essas questões os autores realizaram um estudo exploratório junto 

aos clientes, no qual doze grupos focais, cada um deles compostos de oito a dez clientes, 

foram posteriormente subdivididos em quatro grupos representando os setores dos serviços 

participantes (banco, cartão de crédito, corretores, reparo e manutenção de produtos). 

Os resultados desse estudo exploratório demonstram que os usuários, apesar de 

representarem diferentes setores de atuação em serviços, utilizam os mesmos critérios para 

avaliar a qualidade do serviço. Dessa forma, foi possível se identificar dez determinantes da 

qualidade em serviços, que foram denominadas de dimensões da qualidade, quais sejam: 

aspectos tangíveis, confiabilidade, receptividade, competência, cortesia, credibilidade, 

segurança, acesso, comunicação e entendimento sobre o cliente. 

Após análise estatística que determinou as inter-relações entre essas dimensões, três 

permaneceram intactas: tangibilidade, confiabilidade e responsabilidade e/ou capacidade de 
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resposta. As sete dimensões remanescentes foram inseridas em outras duas dimensões: 

garantia e empatia. Conforme apresentado no Quadro 2.1, a seguir:  

 

 

Quadro 2.1. - Modelo original comparado ao modelo refinado com as cinco dimensões 
 

MODELO 

ORIGINAL 

MODELO 

REFINADO 

DESCRIÇÃO 

 

 

Aspectos Tangíveis 

 

Aspectos Tangíveis 

A aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e 

material de comunicação. 

 

Confiabilidade 

 

Confiabilidade 

 

A habilidade em realizar o serviço no tempo prometido de 

forma confiável e precisa. 

 

Responsabilidade 

Capacidade de 

Resposta 

 

A disposição da equipe de saúde em ajudar os usuários 

provendo o serviço imediatamente. 

Garantia 

Cortesia 

Credibilidade 

Segurança 

 

 

Garantia  

 

O conhecimento e cortesia da equipe de saúde e suas 

habilidades em transmitir confiança e segurança 

Acesso 

Comunicação 

Compreendendo/ 

usuário 

 

 

Empatia 

 

O fornecimento de cuidados e atenção individualizada 

Fonte: Adaptado de Buttle, F. (1996), “SERVQUAL: review, critique, research agenda”, European Journal of 

Marketing, Vol. 30. Nº.1, pp. 8-32. 

 

 

Os critérios denominados de dimensões da qualidade, estabelecidos pelos autores 

Parasuraman et al. (1985), além de serem características genéricas do serviço,  representam os 

fatores críticos da prestação do serviço e são justamente esses fatores que podem originar a 

discrepância entre as expectativas e percepções de desempenho dos serviços e gerar os Gap´s, 

isto é: falhas na qualidade. A Figura 2.7, apresenta-se graficamente o modelo de GAP. 
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Figura 2.7. – Modelo de GAP 

 

 

Fonte: Adaptado de Parassuraman et al. (1985: 23) 

 

 

Com relação à formação da expectativa, conforme se pode observar na figura 2.7 

acima, o cliente utiliza quatro fatores: comunicação interpessoal, necessidades pessoais, 

experiências passadas e outros meios de comunicação. 

Por isso, segundo o mesmo estudo, os clientes além de apresentam uma, ou mais, 

expectativas para cada dimensão da qualidade em relação a um determinado serviço, também 

comparam o serviço percebido com suas expectativas. Essa comparação, denominada 

qualidade perceptível do serviço, ocorre durante e após a execução do serviço. Em razão 

disso, Parasuraman et al. (1985) definiram formalmente a qualidade em serviço “como o grau 

ou discrepância entre as percepções e expectativas dos usuários” e sugere, também, que 

todos os clientes utilizam os mesmos aspectos gerais do serviço para avaliação da qualidade. 

Dessa forma, pode-se deduzir que para aumentar a qualidade é fundamental identificar as 

falhas específicas (gap) de cada dimensão e incrementar estratégias para eliminá-las.  

Finalmente, Parasuraman, Berry e Zeithaml (1988) concluíram que a qualidade 

percebida é o julgamento global relacionado à superioridade de um serviço. Por conseguinte, 
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tanto a qualidade do serviço quanto à satisfação do cliente estão baseadas nas percepções que 

os clientes têm do serviço e por isso devem ser medidas com objetividade. 

Reiterando as considerações anteriores, os autores Parasuraman et al. (1985, 1988, 

1991), elaboraram uma escala psicométrica das dimensões de qualidade chamada Service 

Quality (SERVQUAL). A escala foi desenvolvida com o auxilio do Marketing Science 

Institute (MSI), com a finalidade de proporcionar um instrumento para medição da qualidade 

tendo por base as percepções e as expectativas dos clientes, conforme menciona o próximo 

tópico. 

 

2.3.9.1. Instrumento de Medida SERVQUAL – 1988 

 

Para criação do SERVQUAL, os autores primeiramente identificaram 97 itens 

referentes à expectativa, e 97 itens referentes à percepção, que foram distribuídos pelas dez 

dimensões da qualidade. Metade dos itens foi escrito no formato afirmativo, e outra metade 

no formato negativo utilizando a escala Likert de 7 pontos. 

Após essa etapa inicial, a fim de melhorar a confiabilidade, o instrumento passou por 

sucessivos refinamentos estatísticos que culminaram com a redução observada na composição 

atual, ou seja, 22 itens distribuídos entre cinco dimensões. Atualmente, cada um desses itens 

são compostos por duas afirmações: uma para avaliar as expectativas dos clientes em relação 

ao serviço esperado e a outra para avaliar as percepções do cliente em relação ao serviço 

prestado, utilizando a escala de Likert de 7 pontos, que vai de 1 (discordo totalmente) até 7 

(concordo fortemente),  conforme mostrado no Quadro 2.2. 

 

Quadro 2.2. – Dimensões da Qualidade e itens da Escala SERVQUAL  

DIMENSÕES ITENS DA ESCALA 

Aspectos Tangíveis 4 

afirmações 1-4 

Confiabilidade 4 

afirmações 5-8 

Capacidade de Resposta 4 

afirmações 9-12 

Garantia 5 

afirmações 13-17 

Empatia 5 

afirmações 18-22 
 

Fonte: Adaptado Buttle, F. (1996), “SERVQUAL: review, critique, research agenda”, European Journal of 

Marketing, Vol. 30. No.1, pp. 8-32. 
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Parasuraman, ZeitthamL e Berry (1988) enfatizam que o instrumento SERVQUAL 

apesar de ter apenas cinco dimensões distintas, realiza uma comparação entre expectativas e 

percepções, sistematizando as lacunas porventura existentes nas dimensões preconizadas pelo 

Modelo de GAP, quais sejam, aspectos Tangíveis, Confiabilidade, Responsabilidade, Garantia 

e Empatia.  

Sem dúvidas, o instrumento SERVQUAL representou um marco na literatura da área 

de gestão em serviços. Observa-se, também, que após duas décadas de uso, o SERVQUAL 

tem se mostrado eficiente para mensurar as percepções e expectativas dos usuários sobre a 

qualidade do serviço, em todas às áreas, inclusive na área de saúde, graças à capacidade de 

adaptação e ampliação do instrumento, para a realidade da organização que o utilizar.  

Enfim, a revisão da literatura aponta que um dos modelos mais utilizado e 

referenciado nacional e internacional por diversos autores (FITZIMMONS, FITZIMMONS, 

1998; KOTLER, 1998; GRÖNROOS, 1995; GHABADIAN et al., 1994; GIANESI, 

CORRÊA, 1994), para avaliação da qualidade, é o Modelo GAP que está associado à escala 

SERVQUAL.  

Entretanto, conforme assevera Buttle (1994) a crescente popularidade e a ampla 

aplicação da escala SERVQUAL tem suscitado o levantamento de uma série de críticas 

quanto a sua base teórica e a sua operacionalidade (TAYLOR, 1992, 1994; CARMAN, 1990; 

BABAKUS, BOLLER, 1992; CRONIN, TAYLOR, 1992; BOUILDING et al. ,1993 

CRONIN, TEAS, 1993;  BROWN et al. , 1993).  

 

2.3.9.2. Críticas à Escala SERVQUAL  

 

Em resumo, as críticas mais severas ao modelo e a escala SERVQUAL derivam dos 

argumentos enunciados pelos seguintes autores: Teas (1993) discorda do conceito e da 

medida das expectativas; Carman (1990), Babakus e Boller (1992), consideram que o número 

e o tipo de dimensões podem variar de acordo com a categoria do serviço; Oliver (1993) e 

Brown et al.  (1993) apontam problemas no nível de confiança e validade quando as 

expectativas e as percepções são medidas separadamente.  

Por outro lado, Cronin e Taylor (1992; 1994) destacam o fato de que, além de ter 

problemas de validade e confiança, a escala confunde a medida de satisfação com a de 

qualidade. Além disso, os autores supracitados asseveram que existe uma forte evidência 

empírica de que a qualidade do serviço deve ser determinada através de medidas baseadas no 
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desempenho em vez da desconfirmação das expectativas. Dessa forma, a medição da 

qualidade do serviço deve basear-se apenas nas percepções dos clientes acerca do 

desempenho do prestador do serviço, em vez de ser entendida como um hiato entre a 

percepção do desempenho e expectativas. 

Similarmente, um conjunto relativamente extenso de outros estudos também 

questionam a generalidade das dimensões propostas pelo instrumento SERVQUAL (cf. 

ALBRECHT, ZEMKE, 1985; ARMISTEAD, 1990; GRONRÖOS, 1990; JOHNSTON et  al., 

1990; JOHNSTON, SILVESTRO, 1990; WALKER, 1990; FINN, LAMB,1991) por isso 

outros autores tem apresentado os seus próprios determinantes da qualidade do serviço. 

Entretanto, apesar de vários estudos criticarem alguns aspectos da escala 

SERVQUAL a mesma continua a ser utilizada como ponto de partida para avaliação da 

qualidade de serviços, por muitos pesquisadores e gestores (DAVIES et al. 1999). A 

constatação desse fato é evidenciada pela quantidade de pesquisas que buscaram avaliar e 

comprovar a validade da SERVQUAL enquanto escala para medição da qualidade em 

serviços (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1991; 1994; 1996; CARMAN, 1990; 

FINN; LAMB Jr., 1991; TEAS, 1993; 1994; CRONIN Jr.; TAYLOR, 1992; 1994; 

LOVELOCK, 2001; HOXLEY, 2000a; 2000b; LING; CHONG, 2005). 

Especificamente na área de saúde, se verifica inúmeros trabalhos científicos de 

diversos autores, teses, dissertações, artigos publicados em todo o mundo referendando a 

utilização do SERVQUAL em pesquisas na área da saúde, tais como Esslinger et al. (2009), 

Lin et al. (2009); Casalino-Carpio, (2008); Babakus e Mangold (1992); Scardina (1994; 

Castellanos (2002); Hercos e Bezovski (2006); Arroyo (2007); Cruz (2008); Righi, Schmidt e 

Venturini, (2009; 2010), dentre outros, para avaliar a qualidade dos serviços de saúde 

públicos e privados, serviços hospitalares, dos cuidados de enfermagem, serviço 

oftalmológico ambulatorial e serviços da atenção básica na ESF. Esses estudos demonstraram 

que o instrumento SERVQUAL é uma ferramenta útil na medições e monitoramento da 

qualidade desses serviços. 

Corroborando essa tese, Olalde (2008), nas conclusões de sua tese de doutorado 

afirma que a escala SERVQUAL é considerada uma ferramenta útil para avaliar o serviço de 

enfermagem em população mexicana, já que esta proporciona uma visão ampla da realidade, 

ou seja, a sub-escala expectativa nos permite conhecer o que o paciente espera dos 

profissionais de enfermagem e a sub-escala percepção nos revela como o paciente percebe o 
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serviço que está sendo proporcionado e, finalmente, a diferença entre estas duas sub-escalas 

nos mostra o resultado da qualidade percebida pelo paciente. 

Do exposto, pode-se concluir que a escala SERVQUAL, conforme preconiza alguns 

autores, com as devidas adaptações, pode ser empregada na avaliação da satisfação de clientes 

internos e externos em qualquer setor de serviços (FROST, KUMAR, 2000; ELEUTÉRIO, 

SOUZA, 2002; DALAZANA, 2008; AGUILAR, 2009).  

Contudo, não se pode deixar de observar que em todos os modelos citados até o 

momento, a qualidade do serviço é avaliada principalmente pelo cliente externo. No entanto, 

nos últimos tempos, os pesquisadores também destacaram a existência e a importância dos 

"clientes internos" e da necessidade de se identificar as dimensões da qualidade desses 

serviços internos e a percepção da qualidade desses clientes (REYNOSO, MOORES, 1995; 

VANDERMERWE, GILBERT, 1991; BANNISTER, YUNJIE, 1997; PARASKEVAS, 2001 

(A) E (B), KUEI, 1999; PFAU et ai., 1991,. GREMLER et ai., 1994,. KANG, et al., 2002;. 

VOSS et ai., 2005;. FROST, KUMAR, 2000, MARSHALL et ai., 1998;. BRUHN, 2003; 

BOSHOFF, MELS, 1995; AUTY, LONG, 1999; FORST, 2002; FARNER et al., 2001;. 

SOTERIOU, STAVRINIDES, 2000; GILBERT, 2000; MUDIE, 2003; MCDERMOTT, 

EMERSON, 1991; HAUSER et ai., 1996;. CHASTON, 1994; SEIBERT, LINGLE, 2007; 

ALBRECHT, 1990; BERRY, PARASURAMAN, 1992; GUMMESON, 1987). 

Nessa perspectiva, Stauss (1995) definiu serviço interno como aqueles que são 

prestados a unidades ou indivíduos dentro da organização. Boshoff e Mels (1995) 

argumentam que cada unidade da organização é tanto um provedor como um utilizador dos 

serviços. Dessa forma, o princípio básico do conceito de serviço interno é que cada 

departamento - ou, por vezes, os funcionários individuais - ou recebe o trabalho de e/ou 

realiza um trabalho para outro departamento e/ou outro funcionário (GUNAWARDANE, 

2009). De forma clara, o departamento ou indivíduo que executa o trabalho é o produtor do 

serviço interno e o departamento e/ou o indivíduo que recebe é o cliente interno.  

Assim, com o próposito de avaliar a qualidade dos serviços internos a partir da visão 

do cliente interno, Frost e Kumar desenvolve em 2000 o Modelo de Qualidade dos Serviços 

Internos e a escala INTSERVQUAL, da qual se fala na próxima seção. 
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2.3.10. Modelo Qualidade de Serviços Internos 

 

Como foi citado anteriormente, o interesse na avaliação da qualidade do serviço 

interno está crescendo e é refletido pelo número de pesquisa sobre esse tema. Também se 

observa que esse interesse se baseia no pressuposto de que, se a qualidade do serviço interno é 

melhor, isso vai influenciar em melhorias posteriores na satisfação dos clientes externos. 

Dessa forma, entende-se que a qualidade do serviço interno é um pré-requisito para o 

desempenho geral da empresa (LARGE, KÖNIG, 2009) e impactam extremamente na 

qualidade do serviço prestado aos clientes externos (BOSHOFF, MELS, 1995).  

Com relação à qualidade do serviço interno, Frost e Kumar (2001) definiu como 

sendo um ambiente interno alicerçado por uma consciência solidária entre os funcionários na 

qual os clientes internos são seus colegas de trabalho e o pessoal de apoio são os prestadores 

de serviços de internos e a gestão da empresa.  

Seguindo essa lógica, Frost e Kumar (2000; 2001) em sua pesquisa realizada na 

Singapore Airline, classificou os clientes internos como “pessoal da linha de frente” e 

“pessoal de apoio”. Sendo que o “pessoal da linha de frente” é o cliente interno que mantem 

contato direto e constante com os clientes externos e o “pessoal de apoio” são aqueles 

funcionários que prestam serviços ao “pessoal da linha frente”. 

O estudo desenvolvido por Frost e Kumar (2000) avaliou as relações entre as 

dimensões proposta por Parasuraman et al., (1985; 1988; 1991) para determinar a qualidade 

dos serviços que são prestados internamente pela equipe de apoio e/ou fornecedores internos, 

(carregadores de bagagem, limpeza da cabine e fornecedores de alimentação) aos funcionários 

da linha de frente, (tripulação da cabine de voo) que mantém contato com os clientes externos. 

Para realizar tal estudo os autores criaram, com base no modelo de modelo GAP de 

Parasuraman et ai., (1991) o Modelo de Qualidade de Serviço Interno e o instrumento 

INTSERVQUAL com as mesmas dimensões de qualidade, isto é: Tangíveis - aparência das 

instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação; Confiabilidade - 

capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável e precisa; Capacidade de 

Resposta - vontade de ajudar os clientes e fornecer um serviço rápido; Garantia - 

conhecimento e cortesia dos funcionários e a sua habilidade para inspirar confiança e 

segurança e Empatia - atenção e cuidado individualizado prestado ao cliente interno. 
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A diferença fundamental entre os dois modelos consiste na identificação e avaliação 

dos Gap´s da qualidade do serviço prestado internamente, conforme demonstrado na Figura 

2.8 a seguir: 

 

 

Figura 2.8. – Modelo de Qualidade Serviço Interno 

 

 

Fonte: Frost e Kumar, (2000). 

 

O Gap l é considerado como a diferença entre as percepções dos fornecedores 

internos em relação às expectativas dos clientes internos.  Para descobrir a extensão deste Gap 

utiliza-se o instrumento INTSERVQUAL. As cinco dimenões usadas para explicar a medição 

da qualidade do serviço interno são similares às usadas por Parasuraman anteriormente 

definidas e mostrada na Figura 2.9 a seguir.   
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Figura 2.9. - Instrumento INTSERVQUAL e satisfação 

 

Fonte: Adaptado de Kang e James (2004). 

 

O Gap 3 corresponde a diferença entre as especificações da qualidade dos serviços 

internos em relação aos serviços efetivamente entregues. Isso resulta num Gap da 

performance dos serviços internos. Os fatores que contribuem para esse Gap são listados na 

Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. – Modelo de Qualidade do Serviço Interno e os principais fatores que 

contribuem para o Gap 3 

 

 

Fonte: Zeithaml, et  al. (1990). 
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A Figura 2.11 mostra a relação entre as diferenças que ocorrem no Gap interno 1 e 

no Gap interno 3.  

 

 

Figura 2.11. - Modelo de Qualidade de Serviços Internos: relação entre os determinantes do 

Gap interno 1 e do Gap interno 3 

 

Fonte: Adaptado Zeithaml et al.(1990) op. cit. Frost e Kumar, (2000). 

 

 

De acordo com a figura acima se observa que a qualidade percebida do serviço 

interno está associada de um lado ao Gap interno 1 de do outro lado ao Gap interno 3.  

Ainda relacionando ao Modelo de Parasuramam (1991 o principal Gap é o Gap 5, 

onde as expectativas dos clientes externos em relação aos serviços prestados são comparadas 

com a percepção desses clientes com serviços recebidos. No modelo de Frost e Kumar (2000) 

esse Gap 5 focaliza nos consumidores internos. Assim sendo, o Gap 5 é baseado na diferença 

entre as expectativas dos clientes internos em relação as percepções da qualidade dos serviços 

prestados pelos fornecedor internos. O mesmo método de construção de qualidade de serviço 

é também utilizado nesse momento. 

Para concluir, constata-se nessa revisão que houve uma produção de vários modelos 

de avaliação da qualidade de serviços. Entretanto, apesar desses modelos de avaliação da 

qualidade de serviços serem amplamente discutidos e referenciados na literatura e no meio 

científico quanto à sua aplicação, validação e adequação, verifica-se que os modelos mais 
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utilizados são baseados no Paradigma da Desconfirmação, (OLIVER, 1980; CADOTTE, et 

ai., 1987; JOHNSTON, CLARK, 2001).  

Segundo Marchetti e Prado (2001). Os modelos baseados no Paradigma da 

Desconfirmação visam, sobretudo, a avaliação por atributos que permitem verificar 

particularidades do objeto em estudo e oferecem a possibilidade de se trabalhar com 

indicadores operacionais. Desse modo, proporciona aos gestores uma maior 

consciencialização do nível de desenvolvimento da organização, facultando informações reais 

relativas às áreas mais e menos desenvolvidas dentro da organização, identificando 

oportunidades de melhoria. 

Em síntese, os modelos de avaliação preconizam que a qualidade dos serviços 

externos e internos, são medidas através das expectativas e percepções que os clientes têm dos 

serviços e das suas performances. Ou seja, o conceito de desconfirmação indica, não só, que a 

qualidade percebida do serviço está relacionada às experiências do cliente, mas também que 

as expectativas dos clientes têm um impacto sobre a percepção da qualidade. Entende-se, 

portanto, que a percepção da qualidade de um serviço é resultante de uma comparação entre 

as expectativas e percepções de um cliente. 

Assim sendo, após revisão dos modelos de avaliação da qualidade dos serviços mais 

referendado na literatura, constata-se que os Modelos de GAP e a escala SERVQUAL e o 

Modelo de Qualidade Serviço Interno são os que mais se adaptam aos objetivos do presente 

estudo, por quatro motivos: primeiro, a revisão da literatura aponta que esses modelos são os 

mais utilizados para avaliar a percepção da qualidade dos serviços de saúde através dos níveis 

de satisfação dos usuários (clientes externos) e profissionais das equipes de saúde (cliente 

interno). Segundo, o modelo GAP já foi aplicado e validado nos serviços de saúde da atenção 

básica no Brasil, (RIGHI, SCHMIDT, VENTURINI, 2009; 2010). Terceiro, o modelo de 

GAP e a escala SERVQUAL avaliam os níveis de satisfação dos clientes externos e o seu 

derivado, o Modelo de Qualidade do Serviço Interno e sua escala INTSERVQUAL, avaliam 

os níveis de satisfação dos funcionários (cliente interno) em relação aos serviços prestados 

internamente pelos apoiadores. Finalmente, os dois modelos são passiveis de adaptação ao 

contexto no qual se realizam as pesquisas de avaliação e os seus instrumentos de coleta de 

dados apresentaram comprovadas validade e consistência interna. 

 

2.4. Adaptação dos Modelos de Avaliação da Qualidade em Serviços  
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Considerando as ponderações elencadas na literatura, adaptou-se em primeiro lugar, 

o Modelo de GAP objetivando construir um modelo específico para ser aplicado no âmbito da 

ESF para avaliar a qualidade dos serviços sob a ótica do usuário idoso (cliente externo) nas 

UBS. Em seguida o mesmo procedimento é realizado com o Modelo de Qualidade do Serviço 

Interno de Frost e Kumar (2000), conforme se detalha a seguir através das Figuras 3.12 e 

Figura 3.13 e posteriores discussões. 

 

2.4.1. Modelo GAP adaptado para serviços de saúde da ESF 

 

A adaptação deste modelo permite verificar as influências das diversas discrepâncias 

verificadas na qualidade dos serviços, em dois contextos diferentes: no âmbito da organização 

(equipe de saúde) e no âmbito do cliente (usuários do serviço).  

Considerando o que diz os autores Parasuraman, Zeithaml, Berry (1990), no contexto 

da organização a análise de cada gap é orientada para produzir uma melhoria no desempenho 

dos serviços. No contexto do cliente, verifica-se como este estima a qualidade através da 

satisfação de cada item, que compõem as dimensões da qualidade, mencionadas anteriormente 

no Quadro 2.2. A adaptação do modelo de Gap para os serviços de saúde da ESF é mostrado 

na Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. - Modelo GAP adaptado para serviços de saúde da ESF 

 

Fonte: Adaptado de Parasuman, A, Berry, L.L, and Zeithaml, V.A., (1985), “A conceptual model of service 

quality and its implications for future research”, Journal of Marketing, Vol. 49, pp. 41-50.  
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No lado da equipe de saúde (inferior) existem quatro (4) GAPs na Qualidade, sendo 

um deles, o GAP 1, relacionado também ao lado do usuário idoso (superior). Estes GAPs são 

explanados pelos autores como: 

 

GAP 1 – refere-se à discrepância entre as expectativas dos usuários idosos e as 

percepções da equipe de saúde sobre as expectativas desses usuários – a equipe de saúde não 

percebe ou percebe de forma imprecisa as expectativas de qualidade, não compreendendo 

corretamente o que os usuários idosos desejam; 

 

GAP 2 – apresenta a discrepância entre as percepções que a equipe de saúde quanto 

às expectativas dos usuários idosos e a transformação dessas expectativas em normas que 

regulem a prestação de serviços em termos de qualidade – a equipe de saúde compreende as 

expectativas dos usuários idosos, mas não traduz em especificações de desempenho coerentes 

para a prestação do serviço (por normas inadequadas ou inexistentes); 

 

GAP 3 – exprime a discrepância entre as especificações da qualidade do serviço e a 

prestação do serviço – as especificações da qualidade não são atendidas por deficiência no 

desempenho do processo da produção e entrega dos serviços; 

 

GAP 4 – consiste na discrepância entre o serviço prestado e as promessas realizadas 

através da comunicação externa com os usuários – as promessas feitas através das atividades 

de comunicação com os clientes não são coerentes com os serviços prestados; 

 

GAP 5 – refere-se à discrepância entre o serviço esperado e o serviço percebido – o 

serviço percebido não é coerente com o serviço esperado, fazendo com que o usuário avalie o 

desempenho da empresa de maneira diferente, subestimando a qualidade do serviço.. Em 

outras palavras, o Gap 5 corresponde a discrepância entre a expectativa do usuário idoso e a 

sua percepção da qualidade do serviço, traduzindo a satisfação do usuário idoso - por desvio 

entre as expectativas e percepções.  

 

O GAP 5 está associado ao usuário idoso, enquanto os outros estão associados à 

organização e constitui o fundamento conceptual do modelo, podendo derivar de qualquer dos 

outros gaps mencionados. Assim, os autores sugeriram que o modelo de qualidade dos 

serviços mencionado, pudesse ser expresso pela seguinte fórmula: 

gap 5 = f (gap 1, gap 2, gap 3, gap 4)  
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Vale ressaltar que a equipe de saúde ao corrigir os desvios dos gaps de 1 a 4, 

melhora significativamente o gap 5, suscitando o aumento da satisfação do cliente com a 

prestação do serviço e o desempenho geral da organização. 

 

2.4.2. Modelo Qualidade do Serviço Interno adaptado para serviços de saúde da 

ESF 

 

Com relação à adaptação do modelo de Frost e Kumar (2001) buscou-se, em 

primeiro lugar, identificar os serviços com os quais a equipe de saúde mantinha mais contato 

e que exerciam maior impacto na percepção da qualidade geral dos serviços ofertados pelas 

UBS/ESF. Consensualmente os profissionais das equipes de saúde relataram que a melhoria 

da qualidade dos seus serviços dependia, diretamente, da qualidade dos serviços prestados 

pelos Distritos Sanitários, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e 

Central de Regulação. Assim sendo, o Modelo de Qualidade Serviço Interno adaptado para as 

UBS/ESF teve como foco a avaliação desses serviços internos, conforme demonstra a Figura 

2.13.  

 

Figura 2.13. - Modelo Qualidade Serviço Interno adaptado para serviços de saúde da ESF 

 

 

Fonte: Adaptado de Frost e Kumar, (2000; 2001). 
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Posteriormente a escolha dos serviços a serem avaliados, considerou-se o que 

preconiza o sistema de classificação dos encontros nos serviços internos de Sayles (1964) e 

Davis (1992). Esses autores distinguiram os vínculos organizacionais internos em “relações 

de fluxo de trabalho” e “relações de serviço". No primeiro tipo, os estágios do fluxo de 

trabalho são sequenciais e o cliente interno recebe o trabalho concluído do fornecedor interno 

e os recursos para executar a próxima atividade de processamento. Ponderando que as 

“relações de serviços” envolvem múltiplas interfaces e não influenciam diretamente as etapas 

do fluxo de trabalho, após discussões com os profissionais das equipes de saúde das 

UBS/ESF, utilizou-se nesse estudo somente as “relações de fluxo de trabalho” dos serviços 

internos elencados no Quadro 2.3, que são condizentes com os objetivos dessa pesquisa. 

 

 

Quadro 2.3. – Serviços internos e processos chaves das UBS/ESF selecionados para o estudo  

 

Processo 

 

Cliente 

interno 

 

Fornecedor 

interno 

 

Tipo 

A. Abastecimento e 

Manutenção 

 

Equipe de 

Saúde 

 

Distritos 

Sanitários 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

B. Marcação 

Consulta 

Especialista 

 

Equipe de 

Saúde 

 

 

Central  

Regulação 

 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

C. Realização  

Exames 

Laboratóriais 

 

Equipe de 

Saúde 

 

Laboratório 

Análise 

Clínica 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

 

D. Realização 

Exames 

Radiodiagnóstico 

 

 

Equipe de 

Saúde 

 

 

Clinica 

Radiologia 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

  Fonte: Adaptado de Gunawardane, 2009. 

 

Considerando que estes quatro processos-chaves são comuns em todas as UBS/ESF e 

também são os que mais impactam na percepção da qualidade tanto dos clientes internos 

quanto dos clientes externos, se faz pertinente descrevê-los suscintamente a partir desse 

momento a fim de justificar a prioridade da escolha e sua classificação como processos-

chaves. 
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Processo A: Abastecimento e manutenção de equipamentos – os Distritos Sanitários são 

responsaveis pelo abastecimento e manutenção dos equipamentos das UBS/ESF por isso 

recebem solicitações dos profissionais das equipes de saúde das UBS com pedidos de material 

de escritório, medicamentos, conserto de equipamentos entre outros. Assim, o primeiro foco do 

nosso estudo recaiu sobre as queixas desses profissionais de saúde que tem seu trabalho 

comprometido pela falta de material, medicamentos e equipamentos danificados, o que leva a 

quebra do fluxo sequencial do trabalho entre os encontros dos serviços internos.  

 

Processo B: Marcação de Consultas Especialistas – os prestadores de serviços médicos têm 

queixas sobre a demora para conseguir marcar uma consulta do usuário idoso com um médico 

especialista (geriatra, cardiologista, endocrinologista, reumatologista, entre outros). O médico 

da UBS faz uma solicitação a Central de Regulação e esta em seguida, contacta com os 

prestadores especialistas para agendar a consulta, cujo prazo varia entre 3 messes e até 12 

meses.  Então para resolver a queixa do encontro entre os serviços internos, forma-se um 

“fluxo de trabalho do tipo sequencial”.  

 

Processo C: Realização Exames Laboratoriais - os prestadores de serviços médicos têm 

queixas sobre a demora do laboratório em realizar e entregar os exames solicitados no prazo 

estipulado, ou seja, antes da consulta de retorno. Dependendo do caso, esse prazo é de 30 dias. 

Contudo é frequente acontecer à consulta de retorno sem que o médico e/ou usuários idosos 

tenham em mãos os resultados dos exames solicitados. Mais uma vez, constatou-se que para 

resolver a queixa do encontro entre os serviços internos, forma-se um “fluxo de trabalho do 

tipo sequencial”. 

 

Processo D: Realização Exames Radiodiagnósicos - os prestadores de serviços médicos têm 

queixas sobre a demora dos serviços de radiodiagnóstico em realizar e entregar os exames 

solicitados no prazo estipulado, ou seja, antes da consulta de retorno. Em média, um exame de 

mamografia demora 45 dias, ultrasonografias e RX, pode demorar até 12 meses para ser 

realizado. Novamente, constatou-se que para resolver a queixa do encontro entre os serviços 

internos, forma-se um “fluxo de trabalho do tipo sequencial”. 
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Esses processos-chaves e os fluxos de trabalho sequenciais que ocorrem entre a 

equipe de saúde, os apoiadores e o cliente externo são exemplificados no diagrama mostrado 

na Figura 2.14, a seguir: 

 

Figura 2.14. – Diagrama dos processos-chaves e os fluxos sequenciais de trabalho intermos e 

externo 

 

Fonte: Adaptado de Frost, 2000, pag. 362. 
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Concluída a revisão sobre os modelos mais utilizados para avaliar a qualidade dos 

serviços, resta-se discorrer sobre a satisfação, visto que ao se orientar a gestão da organização 

em função das necessidades e expectativas dos clientes é, em última análise, reconhecer a 

missão da própria organização. Dessa forma, uma prestação de serviços com qualidade deriva 

de uma avaliação prévia e sistemática das necessidades e expectativas dos clientes internos e 

externos, e diante das conclusões oriundas dessa avaliação é de que deverão ser orientadas as 

políticas organizacionais. 

 Para melhor compreensão do exposto, as próximas seções definirá satisfação e a sua 

inter-relação com as expectativas e percepções. Em seguida, apresenta-se uma 

contextualização articulada da percepção da qualidade com o fenômeno da satisfação. 

Finalmente, para concluir nossa abordagem sobre satisfação, apresentou-se as principais 

teorias sobre a temática em pauta, pontuando alguns estudos focados na área de saúde, 

notadamente na AB. 

 

2.4. Satisfação  

 

2.4.1. Conceito e Importância 

 

As primeiras pesquisas relacionadas à satisfação do consumidor surgiram na década 

de 70 e logo se transformou em um dos temas mais estudado na área de Marketing. Esse fato 

é constatado, nas ultimas três décadas, quando se observa que houve uma proliferação de 

definições, teorias e pesquisas empíricas, com diferentes abordagens metodológicas, 

objetivando confirmar a importância da dialética satisfação-insatisfação do consumidor na 

compreensão do comportamento humano.  

Segundo Ros (2002), Alves (2003), a definição do termo satisfação tem sido 

amplamente debatida e discutida no campo das ciências psicológicas e tanto pode ser um 

estado emocional, como uma verificação, cuja finalidade se funde na utilidade obtida do bem 

ou do serviço.  

Seguindo essa concepção, diversos autores (VILARES, COELHO, 2005; 

BOULDING et al., 1993 cit. in MILAN, TREZ 2005; JOHNSON et al.,1995, cit. in 

VILARES, COELHO, 2005) definem a satisfação como uma transação específica, um juízo, 

um processo cumulativo e um indicador fund amental do desempenho passado, presente e 

futuro das organizações. Assim sendo, é ela que proporciona um conjunto de experiências, ao 
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longo do tempo, de compra e/ou consumo que subsidiam uma avaliação global de produtos ou 

serviços.  

Ainda na esteira dos supracitados autores, a chave para manter os clientes satisfeitos 

é aproximar o desempenho percebido das suas expectativas. Portanto, a satisfação pode ser 

definida como a reação do usuário à experiência de utilizar um serviço ou adquirir um produto 

de acordo com a sua expectativa. Isso é materializado através de um sentimento de prazer ou 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado em relação ao 

efetivamente experimentado pelo indivíduo. Dessa forma, Zanon, (2001), define satisfação 

como uma função de desempenho e expectativa percebidos. 

Corroborando essa tese, Anderson  et al., (1994) ressalta que a satisfação dos clientes 

é um indicador fundamental de gestão das organizações, pois contribui para a tomada de 

decisões estratégicas e operacionais. Além disso, influencia o nível de qualidade dos serviços 

prestados, o que faz com que a satisfação seja considerada como medida de desempenho 

organizacional. 

Santos (2003) complementa que termo satisfação diz respeito ao atendimento dos 

desejos, necessidades e expectativas dos usuários que fazem parte de uma comunidade, com a 

intenção de que estas necessidades sejam realmente atendidas e traduzidas em ofertas de 

ações e serviços. Aliás, os responsáveis pela gestão dos serviços devem ter em mente que a 

satisfação do cliente não é uma opção, mas sim, uma questão de sobrevivência para as 

organizações. O cliente satisfeito continuará usando os serviços e também os recomendará a 

seus conhecidos. 

Tratando-se de usuários de serviços de saúde a concepção da satisfação tem se 

tornado um dos indicadores de excelência na prestação de serviços em virtude da necessidade 

de se avaliar a qualidade dos processos assistenciais.  

Nesse sentido, Fuente-Rodriguez et al. (2008) pondera que a satisfação do usuário 

dos serviços de saúde é um instrumento útil para avaliar o processo assistencial, uma vez que 

proporciona informações sobre a qualidade do serviço fornecido. Afinal, é através da análise 

da opinião dos usuários atendidos que se pode verificar se as necessidades dos mesmos estão, 

ou não, sendo satisfeitas. Em caso negativo, as percepções desses usuários serão então 

utilizadas para melhorar a qualidade do processo assistencial. 

Ainda no âmbito específico da saúde, os estudos desenvolvidos pelos autores Bardim 

1979; Pascoe (1983); Cleary e Mcneil (1989); Fisk et al. (1990); Nelson (1990); Barata, 1992; 
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Silva (1999); Graça (1999), reenterram os conceitos anteriormente mencionados sobre 

satisfação, como fica evidenciado nas definições a seguir: 

Para Bardim (1979), a satisfação é algo que a pessoa sente quando vê preenchidos os 

seus desejos e/ou necessidades. A medida em que esses desejos e/ou necessidades vão, ou 

não, ser preenchidos pelo prestador de cuidados de saúde, influencia o grau de satisfação. 

Pascoe (1983) – define a satisfação como uma reação emocional dos usuários em 

relação aos cuidados de saúde que recebem que, também, realizam uma avaliação cognitiva 

da estrutura, processo e entrega dos serviços prestados. 

Cleary e Mcneil (1989) - A satisfação não é só uma reação dos usuários aos cuidados 

de saúde recebidos, como a sua monitorização permite fazer a avaliação cognitiva e medir a 

reação emocional dos usuários no que se refere à estrutura, processo e resultados dos serviços 

prestados. 

Fisk et al. (1990) - A satisfação resulta quando a experiência do serviço vai de 

encontro às expectativas do consumidor. 

Nelson (1990) - A satisfação do paciente pode ser determinada por quatro variáveis: 

satisfação com o resultado, continuidade dos cuidados, expectativas dos pacientes e 

comunicação paciente-médico. 

Barata (1992) – A satisfação como garantia de qualidade, constitui um conceito 

relativo cujo conteúdo depende de onde, quando e por quem é utilizado e representa um 

conjunto complexo de necessidades sentidas, expectativas sobre os cuidados e experiências 

com esses cuidados. 

Silva (1999) - A satisfação é um conceito psicossocial com múltiplas dimensões, de 

difícil definição devido às variáveis que o envolvem. 

Graça (1999) - A satisfação como uma atitude, uma emoção ou um sentimento que 

pode ser verbalizado e medido através da opinião, resultando da avaliação que cada um de nós 

faz relativamente ao grau de realização das necessidades e expectativas. 

 Após esta exposição, sobre os conceitos e importância da satisfação, conclui-se que 

existem diversas definições de satisfação e que todas elas se complementam. Entretanto, tal 

qual acontece com a definição de qualidade, não existe na literatura especializada nenhuma 

definição geral, universalmente consensualizada, do conceito de satisfação do cliente 

(ALTURAS, 2003). 

Pelo menos, parece haver, entre a maioria dos autores, um consenso de que para se 

conhecer os níveis de satisfação dos clientes com os serviços prestados é necessário o 
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conhecimento de dois tipos de informação: a informação relativa à suas expectativas e 

percepção.  

Além disso, os termos subjetivos com os quais estes clientes avaliam a qualidade do 

serviço, e também, os proporcionado pelos indicadores objetivos da administração e 

funcionamento dos serviços devem ser considerados quando se busca identificar os níveis de 

satisfação dos clientes. 

Por fim, para melhor entendimento da temática satisfação, a0 discorrer no próximo 

tópico, sobre os elementos que a determinam: as expectativas e percepções. 

 

 

2.4.1.1. Expectativas e Percepções 

 

Como descrito anteriormente, a prestação de serviços tem como foco principal a 

satisfação das necessidades dos clientes, atendendo suas expectativas, que irá resultar na 

percepção destes mesmos clientes da qualidade do serviço prestado.  

Visto que as necessidades dos clientes mudam e evolui constantemente, necessário se 

faz que as organizações se antecipem às mudanças para ter vantagem competitiva, pois 

entender corretamente as necessidades e desejos dos clientes é uma questão chave para a 

prestação de um serviço de qualidade. 

Diante do exposto, apreende-se que os prestadores de serviços devem saber 

exatamente o quê os seus clientes atuais e em potencial esperam do serviço oferecido por eles, 

e, em seguida, procurar exceder suas expectativas da forma mais completa, executando o 

serviço em plena harmonia com o que o cliente estava esperando de uma forma melhor que a 

previamente imaginada pelo mesmo (FERNANDES, 2000). Portanto, deduz-se que para 

satisfazer o cliente é necessário ter uma compreensão profunda de suas necessidades e possuir 

os processos de trabalho que possam de forma efetiva e consistente atender a essas 

necessidades.  

Para Macieiras et al. (1995) do conjunto de componentes que constituem a 

satisfação, as expectativas (o que se espera receber antes de utilizar o serviço) é o aspecto 

mais influente, de tal modo que, quando o que ocorre é percebido como de acordo com as 

expectativas, ou seja, o quê se esperava que ocorresse, se produz satisfação. A diferença entre 

o esperado e o que é recebido, é o que determina os níveis de satisfação e ou insatisfação dos 

clientes. 
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Por esse motivo, toda organização prestadora de serviços, seja ela pública ou privada, 

cujo foco seja os seus clientes deverá contar o respaldo e o compromisso da direção da 

empresa para identificar os pontos fortes a serem mantidos e falhos que precisam ser 

corrigidos, a fim de atender às expectativas dos seus clientes. Assim sendo, a organização 

deve traduzir essas necessidades em ações estratégicas para atender as exigências dos clientes 

de forma contínua.  

Segundo Rodriguez et al. (2002) a informação sobre a percepção do usuário só é 

passível de ser obtida realizando pesquisas de avaliação de serviços, pois é necessário uma 

clara compreensão das necessidades dos clientes atuais e potenciais, os quais são, em última 

instância, o árbitro final da qualidade do produto ou serviço. 

Conforme visto anteriormente, para melhorar a qualidade de um serviço torna-se 

fundamental conhecer as necessidades dos clientes, tendo como base as percepção e a 

satisfação das suas expectativas. Contudo, esta forma de avaliação é complexa, pois os 

clientes podem atribuir diversos graus de importância aos mais variados atributos do produto 

ou serviço, tornando-se assim difícil medir as suas expectativas quando, muitas das vezes, são 

os próprios clientes que não as conhecem previamente, sobretudo se estão perante um produto 

ou serviço desconhecido (MARTÍNEZ-TUR et al., 2001). 

Além disso, Ros (2002) demonstra, também, que as expectativas e as percepções são 

muito pessoais, variando de acordo com cada cliente. E cita, como exemplo, um indivíduo 

doente que ao dirigir-se a uma instituição de saúde para ser tratado, pode sair de lá satisfeito 

apenas porque foi atendido de forma educada, apesar de seu problema de saúde não ter se 

resolvido ou, pelo contrário, pode deixar o local insatisfeito porque teve que esperar muito, 

embora tenha recebido o diagnóstico e o tratamento necessário à cura de sua enfermidade.  

Tratando-se ainda da área de saúde, Andaleeeb (2001), assevera que a percepção de 

pacientes sobre os serviços de saúde têm sido largamente ignoradas pelos provedores destes 

serviços nos países em desenvolvimento. Por esse motivo o autor realizou um estudo em 

Bangladesh, centrado nos pacientes, para identificar quais os fatores de qualidade de serviço 

que são importantes para os usuários. Os resultados de sua pesquisa demonstraram que a 

satisfação dos usuários dos serviços de saúde depende, primeiramente, da atenção, da 

comunicação, da responsabilidade e da organização das pessoas que atendem o usuário. Este 

fato, segundo o referido autor, evidencia que a harmonia interna e a satisfação entre os 

empregados estabelecem um ciclo de aptidões que se exterioriza na forma de um trabalho 

satisfatório ao cliente. 
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Do exposto, deduz-se, que não basta oferecer produtos ou serviços de qualidade do 

ponto de vista técnico, se o usuário não a percebe dessa forma. Sobre essa percepção, segundo 

Gómez et al. (2001) o nível de um serviço pode ser expresso pelo nível do serviço oferecido, 

pelo serviço efetivamente proporcionado, e o como o serviço foi percebido pelo cliente. 

Através da hipótese acima mencionada, percebe-se que analisar a satisfação dos 

usuários de um serviço de saúde não é tarefa fácil, pois envolve inúmeros fatores que mudam 

de usuário para usuário. Não é só o serviço que precisa ser prestado com excelência, pois a 

satisfação dos clientes depende também das suas expectativas, do modo que será atendido 

pelas pessoas da organização entre outros. Para a satisfação máxima do cliente o ideal é que 

suas expectativas sejam confirmadas através de suas percepções.  

Diante disso, vê-se que pesquisar a satisfação dos usuários idosos significa, segundo 

Atkinson (1993), fazer um julgamento sobre as características dos serviços
 
e do quanto estes 

serviços estão atendendo às necessidades dos idosos. Nessa perspectiva, entende-se que a 

satisfação do usuário é de fundamental importância para medir a qualidade dos serviços, pois 

somente assim podem ser colhidas informações sobre uma gama de elementos que são 

perceptíveis apenas pelos usuários.  

Desse modo, quando as expectativas e percepções não são conhecidas, deixa-se de 

ser contempladas considerações sobre as crenças, os modos de vida, as concepções do 

processo saúde-doença dos usuários idosos do sistema de saúde, aspectos esses que 

claramente influenciam os modos de adoecer e a utilização dos serviços pelo usuário. 

Então, se considerar uma organização prestadora de serviços de saúde, que tenha de 

atender vários usuários, o “como” este serviço foi realizado, vai ser percebido de forma 

diferente pelos diferentes usuários. Logo, cada cliente sente de uma forma diferente o 

conforto, a disposição do prestador de serviços, os meios físicos que se dispõe para prestar o 

serviço. Cada prestador de serviços interage de forma diferente com cada cliente e isso resulta 

em percepções diferentes acerca da satisfação das necessidades e expectativas. 

Além disso, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) complementam que, na ausência 

de medidas objetivas, uma abordagem apropriada para mensurar a qualidade oferecida é 

medir a diferença entre as expectativas e a percepção dos consumidores acerca do 

desempenho da empresa, ou qualidade do serviço percebida. Contudo, segundo os mesmos 

autores, o termo expectativas pode levar a diversas avaliações da qualidade nos serviços, uma 

vez que depende do contexto teórico em que se insere.  
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Assim sendo, na literatura concernente à qualidade dos serviços, as expectativas são 

vistas como os atributos desejados num determinado serviço, enquanto que na literatura 

alusiva à satisfação de clientes, as expectativas são vistas como o reflexo do que o cliente 

antevê, isto é, do que lhe virá a ser fornecido.  

Esses diferentes enfoques são evidenciado, também, quando se busca estabelecer 

uma relação entre os conceitos de qualidade percebida e satisfação, conforme aborda o tópico 

a seguir. 

 

2.4.2. Relação entre os Conceitos de Qualidade Percebida e Satisfação 

 

De acordo com os autores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), a qualidade 

percebida nos serviços define-se pelo grau de discrepância entre as percepções e as 

expectativas do cliente.  

Segundo Grönroos (1993), os consumidores escolhem prestadores de serviços 

comparando as percepções que têm do serviço recebido com o serviço esperado, o que é 

chamado de qualidade do serviço percebida. Bons resultados na qualidade percebida são 

obtidos quando os serviços recebidos atendem às expectativas dos clientes.  

Louro, (2000) e Gale (1996) definem a qualidade percebida como a opinião dos 

clientes sobre os produtos e serviços, após compará-los com os da concorrência. Já 

Dominguez (2000) acredita que a qualidade percebida pode ser definida como o julgamento 

do consumidor sobre a excelência de um produto ou serviço. Diferente do conceito de valor 

percebido, a qualidade percebida não envolve uma comparação entre os elementos custos e 

benefícios. Assim sendo, a Qualidade Percebida de Serviços (QPS) pode ser definida como a 

percepção dos consumidores acerca da qualidade ou superioridade de um produto ou serviço 

em relação à sua funcionalidade e às suas alternativas no mercado. 

Para Mcdougall e Levesque, (2000), a forma como a qualidade dos serviços é 

percebida reflete-se na satisfação e esta, por sua vez, define a probabilidade de se continuar, 

ou não, a utilizar esse mesmo serviço. Entretanto esses autores asseveram que embora exista 

uma ligação causal entre os dois conceitos, tudo leva a crer que sejam distintos, e concluem a 

sua abordagem enfatizando que a utilização do serviço pelo cliente encontra-se indiretamente 

relacionada com a divergência entre qualidade percebida e satisfação do cliente quanto ao 

serviço fornecido.  
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Por outro prisma, Ferreira (2006), analisa que, enquanto a qualidade percebida nos 

serviços representa uma atitude positiva ou negativa em relação aos vários atributos desse 

serviço, a satisfação do cliente, por seu lado, caracteriza o resultado psicológico proveniente 

de uma experiência específica desse serviço. 

Corroborando essa tese, Alves (2003), ressalta que a discrepância entre satisfação e a 

qualidade percebida efetua-se somente no âmbito transacional, uma vez que ao nível 

relacional as duas têm tendência a convergir e a configurar-se a uma só atitude. 

Com relação ao nível transacional Bolton e Drew (1991), sugerem que a satisfação 

irá influenciar as percepções de qualidade, enquanto Cronin e Taylor (1992), Oliver (1997) e 

McDougall e Levesque (2000) sugerem exatamente o contrário, isto é, a qualidade percebida 

é um antecedente das avaliações de satisfação. 

Para Eiglier (1997), a qualidade é a característica do produto ou serviço e a satisfação 

está relacionada com o estado do consumidor. Para o autor, a qualidade somente se pode 

converter em satisfação do consumidor se existir um elo de ligação que associe estes dois 

fatores. Sendo assim, a percepção da qualidade e a comparação com as suas próprias 

expectativas constituem esse elo. 

Considerando a ausência de hegemonia entre os autores sobre os conceitos de 

percepção da qualidade e satisfação, Ngobo (1997), tentou definir determinados critérios que 

possibilitassem distingui-los. Dentre esses critérios destaca-se: os padrões de comparação 

utilizados; o nível de análise; as variações de carácter afetivo ou cognitivo e suas 

consequências. Segundo os estudos do autor supracitado, existem três aspectos relevantes para 

diferenciar a qualidade percebida da satisfação: 

 

 A satisfação provém de todas as dimensões associadas ou não à 

qualidade do produto ou serviço; 

 A satisfação exclusiva de uma transação encontra-se parcial ou 

totalmente ligada a aspectos emocionais, enquanto a qualidade percebida 

contém mais elementos cognitivos do que afetivos; 

 As percepções de qualidade não impõem uma experiência com o 

fornecedor de serviço, enquanto a satisfação é sobretudo experimental. 

 

A título de conclusão, expomos o pensamento de Dabholkar (1995), no qual afirma 

que os autores que defendem que a satisfação conduz à qualidade do serviço, consideram 
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apenas as situações onde subsiste um fator de surpresa, que aumenta a emoção da experiência 

e influencia os conhecimentos posteriores, acerca dessa experiência. Por sua vez, os autores 

que apontam que a qualidade de serviço conduz à satisfação do cliente, criam expectativas em 

relação a uma determinada atitude, sendo que as avaliações cognitivas antecedem a criação do 

resultado associado. 

Considerando que a literatura não esclarece se a qualidade percebida é o que 

ocasiona satisfação e, nem tão pouco, se é baseado num baixo nível de satisfação que se 

melhora a qualidade do serviço (RUST, OLIVER, 1993), verifica-se a necessidade de 

discorrer sobre as principais teorias que subsidiam os estudos sobre a temática em pauta.  

 

2.4.3. Teorias que Subsidiam os Estudos sobre Satisfação 

 

2.4.3.1. Teoria do Nível de Comparação de Thibaut e Kelley - 1959 

 

Segundo asseveram Thibaut e Kelly (1959), na Teoria do Nível de Comparação, a 

satisfação é determinada mediante um nível de comparação para cada atributo do produto ou 

serviço. Portanto, a satisfação global resulta de uma operação aditiva das discrepâncias entre 

os níveis obtidos do atributo e os níveis de comparação para esses atributos.  

Corroborando essa tese, LaTour e Peat (1979), mencionam que o nível de 

comparação para cada atributo resulta:  

 

a) Da experiência anterior com diversos níveis do atributo para produtos e 

serviços análogos; 

b) Dos níveis do atributo oferecidos a outros consumidores e que o cliente se 

apercebe e 

c) Das expectativas criadas pelo prestador de serviço.  

 

Segundo os autores, supracitados, cada discrepância será contemplada pela 

importância que o cliente confere a cada atributo para determinar a satisfação global. Dessa 

forma, a ocorrência de discrepâncias positivas, ou seja, quando as expectativas são superadas, 

são um contributo para a satisfação, ao invés das discrepâncias negativas, que cooperam para 

a insatisfação. 
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2.4.3.2. Teoria do Contraste de Sherif e Hovland - 1961 

 

A Teoria do Contraste, elaborada e operacionalizada por Sherif e Hovland (1961), 

indica que existem zonas de aceitação pelo cliente, no caso de existir uma discrepância 

pequena entre as expectativas e o desempenho do produto ou serviço. Se essa discrepância for 

elevada verificam-se zonas de rejeição. Aliás, para estes autores, quando a discrepância entre 

as expectativas e o desempenho do produto ou serviço for muito pequena para se situar na 

zona de aceitação, então o cliente tenderá a assimilar a diferença, avaliando o produto ou 

serviço, mais de acordo com as suas expectativas do que com o desempenho. 

Consequentemente, expectativas superiores aos resultados deverão originar 

avaliações de desempenho melhores, existindo maior satisfação, quando comparado com a 

situação das expectativas serem iguais ao desempenho. De forma similar, expectativas 

inferiores aos resultados, deverão originar percepções de desempenho baixas, gerando menor 

satisfação ou insatisfação. 

De acordo com esta teoria, quando se verifica uma discrepância elevada entre as 

expectativas do cliente e o desempenho do produto, que se situa na zona de rejeição, surge um 

efeito de contraste e o cliente aumenta a discrepância percebida, avaliando o produto ou 

serviço de acordo com o desempenho. Assim, se as expectativas forem superiores aos 

resultados obtidos, as percepções de desempenho deverão ser menores. Se ao comparar à 

situação em que as expectativas são iguais ao desempenho, o resultado será uma menor 

satisfação. Por outro lado, caso as expectativas sejam inferiores aos resultados obtidos, as 

avaliações do desempenho deverão ser maiores do que no caso das expectativas serem iguais 

ao desempenho, levando a maior satisfação. 

 

2.4.3.3. Teoria da Disparidade do Valor Percebido de Westbrook e Reilly - 1983 

 

A Teoria da Disparidade do Valor Percebido de Westbrook e Reilly, (1983), sustenta 

que a satisfação é uma resposta emocional estimulada por um processo cognitivo avaliativo, 

obtida face à comparação das percepções com valores individuais, como, por exemplo, as 

necessidades ou desejos, sendo que a diferença desta comparação reside no valor percebido. 

Com base nesta teoria, quanto menor for à divergência entre as percepções acerca do 

produto ou serviços e os valores individuais do cliente, maior será a satisfação, verificando-se 

o oposto quanto maior for a disparidade do valor percebido. 
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2.4.3.4. Teoria da Equidade de Fisk e Young – 1985 

 

A Teoria da Equidade desenvolvida por Fisk e Young (1985), sugere um novo 

processo de comparação no estudo da satisfação. Os autores referem que a satisfação é 

calculada com base na comparação entre as proporções resultados/inputs dos clientes e dos 

vendedores, existindo equidade se os valores forem iguais. A equidade, individual ou coletiva, 

significa justiça entre ambas as partes envolvidas na transação. Já os inputs são os recursos 

que o cliente investe e os resultados traduzem as consequências positivas e negativas 

(OLIVER, 1997). 

 

2.4.3.5. Modelo da Desconfirmação de Oliver - 1993 

 

Oliver apresentou em 1993 uma teoria para a obtenção da satisfação, denominada 

Modelo da Desconfirmação. Segundo este autor, a satisfação advém quando a diferença entre 

o serviço prestado e o esperado é positiva. Se o contrário acontece, ou seja, a diferença é 

negativa, ocorre à decepção do cliente. Assim sendo, apreende-se que segundo essa teoria a 

satisfação é função da positividade da desconfirmação. Consequentemente, a desconfirmação 

positiva aumenta a satisfação enquanto que uma desconfirmação negativa a diminui. 

Corroborando essa tese, Eiglier (1997), afirma que só alguns fatores contribuem de 

modo relevante para a satisfação, seja de forma positiva ou negativa, daí serem denominados 

de elementos chaves. Verifica-se, ainda, a possibilidade de alguns fatores exercerem apenas 

uma influência positiva, denominados de elementos mais ou influência negativa, considerados 

elementos básicos. Saliente-se ainda que existem tantos outros que não têm qualquer 

influência sobre a satisfação, são os elementos secundários. Esta análise permite então 

perceber como os clientes constroem a sua satisfação em relação a um dado serviço, tendo por 

base os diversos fatores mencionados. 

Desta forma, os elementos chaves influenciam fortemente a satisfação a nível 

superior ou inferior, enquanto os elementos básicos constituem condições necessárias, mas 

não suficientes para a satisfação. Ao invés destes últimos, funcionam os elementos mais, visto 

que a sua falta não tem interferência direta na satisfação, mas a sua presença tem um resultado 

considerável, contribuindo para a notoriedade da empresa pelo cliente, face à concorrência. 

Por último, os elementos secundários, que independentemente da percepção positiva ou 

negativa que os clientes têm sobre eles, apresentam interferência fraca sobre a satisfação. 
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Eiglier (1997) afirma que embora estas quatro categorias estejam sempre presentes 

em qualquer serviço, a sua expressão se altera em função do tipo de serviço praticado. É 

portanto essencial, que cada serviço tenha a preocupação em identificar os elementos 

diferenciadores da satisfação dos seus clientes, de forma a melhorar a sua prestação. 

Face à revisão da literatura aqui apresentada, conclui-se que as teorias preconizadas 

pelos pesquisadores anteriormente citados, contribuíram para respaldar os estudos de 

avaliação da satisfação, apresentados a seguir. 

 

2.4.4. Avaliação da Satisfação 

 

A avaliação da satisfação constitui um instrumento de análise essencial para as 

instituições. Além de permitir conhecer a realidade da empresa e a dos seus clientes internos e 

externos, através da análise de sua evolução ao longo do tempo, também, serve para subsidiar 

as ações de planejamento pela gestão. Por isso, as organizações devem conhecer as 

necessidades e expectativas específicas dos seus clientes, a fim de proporcionar a sua 

satisfação e, naturalmente, poderem melhorar a qualidade da prestação do serviço a estes 

ofertados. 

Segundo Evrard (1994), a satisfação de um cliente contempla dois aspectos: um 

processo de experiência de compra ou utilização e uma comparação de experiências, ou parte 

delas, de compra ou utilização. Para o autor, a satisfação é um estado psicológico e deve ser 

avaliada com base em três critérios desse comportamento: 

 

1. Maximizar a satisfação ou minimizar a insatisfação; 

2. O momento da avaliação, pouco tempo após a compra; 

3. O tipo de avaliação. 

 

Com relação ao tipo de avaliação, Evrard (1994), assevera que os estudos sobre 

satisfação são baseados em dimensões subjetivas, usualmente auferidas por entrevistas e 

escalas psicométricas do tipo Likert. 

No campo da avaliação em serviços, os trabalhos de Parasuraman, Berry e Zeithaml 

(1988) representaram um marco na literatura da área de gestão. Em 1985, estes autores 

publicaram um modelo conceitual de qualidade em serviços baseado em cinco GAPs. 
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Reiterando as considerações anteriores, os autores Parasuraman et al. (1985, 1988, 

1991), elaboraram uma escala psicométrica das dimensões de qualidade chamada Service 

Quality (SERVQUAL). A escala foi desenvolvida com o auxilio do Marketing Science 

Institute (MSI), com a finalidade de proporcionar um instrumento para medição da qualidade 

tendo por base as percepções e as expectativas dos clientes e o modelo supracitado. 

Parasuraman et al. (1990) e Frost e Kumar, recomendam a aplicação do instrumento 

de medida SERVQUAL e INTSERVQUAL, para a determinar as dimensões e características 

que devem ser adotadas na avaliação da satisfação dos clientes internos e externos.  

Dando sequência a estas pesquisas, Reynoso e Moores (1995), realizaram um estudo 

exploratório. Estes autores sugeriram que, em pesquisas futuras, se considerasse a existência 

de um conjunto de aspectos comuns aos serviços internos e externos e um outro conjunto de 

aspectos específicos para cada tipo de serviço. 

No campo especifico da saúde, a avaliação dos serviços através da satisfação dos 

usuários, tem sido sugerida com o intuito de promover a melhoria do desempenho dos 

prestadores de serviço, assim como adequar o contexto do trabalho à qualidade de vida das 

pessoas, proporcionando melhores resultados em termos de eficiência e eficácia do sistema 

(CHIAVENATO, 1994). 

Favaro e Ferris (1991) afirmam que abordar a satisfação dos usuários implica fazer 

um julgamento sobre características dos serviços e, portanto, sobre sua qualidade. Pois a 

perspectiva do usuário fornece informação essencial. 

Além do mais, avaliar os serviços de saúde é, sobretudo, 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 aperfeiçoamentos no âmbito 

dos serviços. 

Tratando-se do Brasil, movimentos e associações reivindicando melhores serviços, 

seja como usuários de serviços privados ou de serviços públicos, somente tomaram força após 

os anos 80, com a redemocratização do País. A instituição da democracia fortaleceu a 

participação popular nos processos de planejamento e avaliação, notadamente do SUS. Por 

isso mesmo, as pesquisas de satisfação de usuários tornaram-se mais comuns a partir da 

década de 1990 (KOTAKA et al., 1997; CNI/Ibope, 1999).   

Conforme se pode observar na literatura, os estudos sobre a satisfação do 

consumidor, não só no Brasil, como no resto do mundo, absorvem boa parte dos esforços dos 

institutos de pesquisa, dos órgãos governamentais e das empresas interessadas em 
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implementar programas de qualidade total. Assim sendo, apreende-se que o objetivo de uma 

organização, seja ela pública ou privada, é buscar a satisfação de seus clientes – o consumidor 

final de todas as ações praticadas, e que é, em última análise, a razão da sua existência. 

 

2.4.4.1. Avaliação da Satisfação nos Serviços de Saúde 

 

As primeiras pesquisas no campo da avaliação em saúde, ainda na década de 1970, 

referiam-se à satisfação do paciente. O objetivo era conseguir melhores resultados clínicos, 

por meio da adesão ao tratamento, em três dimensões: comparecimento às consultas; aceitação 

das recomendações e prescrições e uso adequado dos medicamentos (WILLIAMS, 1994).  

Estas pesquisas foram antecedidas por estudos que, na área das Ciências Sociais e 

Humanas (PARSONS, 1951; SZASZ, HOLLANDER, 1956; COSER, 1956; 1962; 

CARTWRIGHT, 1964), focalizavam as relações médico-paciente no contexto da clínica ou do 

ambiente hospitalar (WILLIAMS, 1994; SIZTIA, WOOD, 1997; DONABEDIAN, 1984). 

Outros autores, tais como Tirado-Perez et al. (2009); Romero, et al.; Tung et al. 

(2009); Hansen et al. (2008); Rao et al. (2006); Turhal et al. (2002), concluíram que a atenção 

dada aos pacientes, pelo médico e também pela equipe de saúde, traduzida sob a forma de 

habilidades, atitudes e comportamentos, explicitados pelos pesquisados como: respeito, boa 

comunicação (aqui compreendida como a disposição de escutar e de explicar), a segurança e 

habilidade médica com que o atendimento é prestado, a cortesia e amabilidade para com o 

usuário e seus familiares, e a presteza com a qual o atendimento é prestado -  são os principais 

fatores determinantes para a satisfação dos pacientes e  afetam diretamente a percepção dos 

usuários sobre a qualidade dos serviços de saúde. 

É mister ressaltar que a primeira pesquisa realizada no Brasil em âmbito nacional 

sobre avaliação da satisfação de usuários dos serviços públicos de Previdência Social, 

Educação e Saúde foi realizada em 2002, pelo Ministério do Planejamento. Nesse estudo, a 

equipe formada pelo ministério utilizou como método referencial, para fins de construção dos 

procedimentos de avaliação a metodologia desenvolvida por Parasuraman et al.(1988). 

Os resultados das avaliações referentes à área de saúde revelaram que o setor é o que 

apresenta maior dificuldade em ser apreendido nos seus níveis de satisfação, pois há grande 

variabilidade nos resultado apurados, dependendo do que se queira analisar.  

Para ilustrar essa variabilidade, basta citar o extremo superior de uma distribuição da 

avaliação apurada: 51% dos usuários maior de idade indicaram estar entre 70% e 100% 
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satisfeitos com o ultimo tratamento recebido, e esta percentagem declina para 24% no caso 

dos chefes de família entrevistados e para apenas 16% quando se trata de não usuários do 

serviço público de saúde. 

Os dados apurados ainda revelam que não há uma correlação entre a avaliação dada 

do acesso aos serviços de saúde com a sua importância.  Por exemplo, quando indagados 

sobre o tempo para chegar ao local de atendimento, 96% indicam que a localização é boa 

para 96% dos usuários, porém o tempo de espera só satisfaz a 56% dos usuários que 

esperaram até uma hora e 18% de uma a duas horas. 

Ainda sobre esse aspecto, metade dos entrevistados considerou a garantia de 

acesso/processo de execução do serviço como sendo a dimensão mais importante dos serviços 

de saúde, e 20,4% escolheram a agilidade de atendimento como principal aspecto. 

Os níveis mais baixos de satisfação recaíram sobre a certeza de recebimento gratuito 

dos medicamentos receitados (48,8%), rapidez para conseguir internação (50,6%) e confiança 

em não contrair infecção hospitalar (51,8%). 

Com relação à taxa geral de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos de Saúde 

o estudo aferiu um percentual de 64,3%, com uma diferença, para mais, de dez pontos sobre a 

taxa referente aos não usuários. As taxas mais elevadas foram dadas à dimensão Qualidade no 

serviço (71,5%) Adequação das instalações físicas (67,1%), e Qualidade no atendimento 

(66%) 

Apesar de sua relevância, o conhecimento dos resultados dessa pesquisa restringe-se 

ao Ministério do Planejamento, que também não deu continuidade ao processo avaliativo em 

anos subsequentes. Esse fato talvez tenha contribuído para o desconhecimento, desse estudo, 

pela maioria dos pesquisadores brasileiros da área de saúde, haja vistas a ausência de sua 

referência nas pesquisas por estes realizadas.  

Entretanto, alguns estudos realizados ao longo da implantação da ESF, corroboram 

com os resultados apresentados pela pesquisa de satisfação do Ministério do Planejamento. 

Notadamente, quando se confronta os dados e constata-se um elevado grau de satisfação dos 

usuários da ESF, em função do maior acesso aos cuidados médicos, à melhoria do nível de 

informação sobre o processo saúde doença (situação de risco, proteção, e cuidados básicos), 

existência de visita domiciliar como elemento chave da prevenção e do acompanhamento.  

O estudo de Bastos (2002), por exemplo, conclui que persistem ainda os aspectos 

negativos apontados pela população tais como: a persistência das filas e a fragilidade no 

referenciamento para os níveis secundário e terciário da atenção, demonstrando que o 
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processo de implantação do ESF coincide com um processo mais amplo de aprendizagem e 

compreensão acerca de uma nova perspectiva de atenção por parte da comunidade e dos 

profissionais de saúde.  

Essa questão da persistência de problema no referenciamento é evidenciada por 

Hercos et al. (2006) em seu estudo descritivo sobre a qualidade do serviço oftalmológico 

prestado aos pacientes ambulatoriais do SUS. O referido autor, conclui que a instituição deve 

planejar e executar ações que levem a melhora geral da satisfação de seus pacientes com a 

qualidade do serviço recebido, principalmente no aspecto confiabilidade. Os dados obtidos 

mostraram, também, que a escala SERVQUAL adaptada apresentou um adequado índice de 

consistência interna, tendo sido observada uma discrepância (gap) entre a percepção da 

qualidade do serviço prestado e as expectativas dos clientes sobre o mesmo, nas cinco 

dimensões estudadas: tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. Dessa 

forma, concluiu-se que essa metodologia é perfeitamente aplicável nas áreas de serviços de 

saúde, fato este que é compatível com a literatura internacional. 

Righi at al. (2010) avaliando a qualidade da ESF através da mensuração da 

satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados, em estudo de caso descritivo e 

quantitativo desenvolvido em cinco unidades da ESF no estado do Rio Grande do Sul, 

utilizando-se de questionários baseados na Escala SERVQUAL, obteve avaliação negativa da 

ESF por ambos os atores: usuários mostram-se insatisfeitos e profissionais caracterizam como 

inaceitável a qualidade dos serviços. 

Dias et al. (2011) em pesquisar sobre a satisfação dos usuários do Programa de 

Saúde da Família – PSF, numa investigação quantitativa utilizando a ferramenta SERVQUAL 

concluiu que a confiabilidade e a empatia dos usuários do PSF merecem ser considerados na 

reestruturação dos processos de atenção a saúde da população.  

Por fim, Trad (2002), assevera que avaliações que consideram os níveis de satisfação 

do usuário envolvem uma ou mais combinações dos seguintes elementos: um ideal de serviço, 

uma noção de serviço merecido, uma média da experiência passada em situações de serviço 

similares, e um nível subjetivo mínimo de qualidade de serviços a alcançar para ser aceitável. 

Em estudo subsequente, Esperidião e Trad (2005) reiteram que todas as pesquisas no 

âmbito da satisfação do usuário devem propiciar aperfeiçoamento para o cotidiano dos 

serviços de saúde e avanços significativos para a gestão desses serviços. Assim sendo, a 

avaliação tem sido empregada na tentativa de organizar e ordenar os recursos objetivando 

atender às necessidades de saúde da população de maneira pertinente e adequada. 
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A título de conclusão, buscou-se nesse capítulo, contextualizar a qualidade nos 

serviços de saúde, bem como a sua relação com a satisfação dos clientes internos e externos a 

fim de subsidiar teoricamente o estudo em pauta. 
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III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Dentre os inúmeros desafios que envolvem a realização de uma pesquisa, a escolha 

da metodologia e das técnicas utilizadas para investigar o objeto do estudo assume um 

significado especial, pois são elas que tornam visíveis e dão forma ao fenômeno estudado.   

Assim, para confrontar a visão teórica com os dados da realidade, traçou-se o modelo 

conceitual/operativo da pesquisa em pauta. Nesse capítulo detalha-se a metodologia que 

norteou este estudo. Desse modo, procurou-se descrever e fundamentar toda a metodologia 

em que se baseou essa pesquisa principalmente quanto aos objetivos, às hipóteses, às 

variáveis, à caracterização da amostra, à ferramenta de coleta de dados, ao teste piloto, e, por 

ultimo, à apresentação do tratamento estatístico utilizado. 

 

3.1. Sobre o Método 

 

Considerando os objetivos da pesquisa, classificou-se o estudo como exploratório-

descritivo, correlacional, de natureza quantitativa, já que partiu da busca pelo objeto de 

investigação, qual seja: avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela ESF-JP/PB a 

partir da satisfação expressada pelos profissionais da equipe de saúde e usuários idosos 

atendidos nas UBSs, procurando descrevê-la e analisá-la a partir da identificação e 

quantificação numérica das expectativas e percepções dos profissionais da equipe de saúde e 

usuários idosos. A escolha dessa abordagem explica-se pelo fato de ser a que melhor se 

adapta e se adequa para compreensão detalhada do serviço ofertado pelas UBSs, quer em 

amplitude quer em profundidade, e também para responder de forma sistemática e constante, 

no esclarecimento dos objetivos propostos para o estudo (LAKATOS, MARCONI, 1996). 

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento e análise destas informações. 

Para este propósito utilizam-se técnicas estatísticas simples a exemplo de percentual, média, 

desvio padrão, cálculo de frequências, coeficientes de variância entre outros, para tratamento 

dos dados e técnicas mais complexas de análise univariada, utilizando testes paramétricos e 

não-paramétricos, entre outras que são comumente utilizadas na análise dos dados 

(RICHARDSON, 1999).  

Além disso, o método quantitativo é utilizado em estudos descritivos quando se 

busca descobrir e classificar a relação entre as variáveis e também, a relação de casualidade 
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entre os fenômenos. Por isso, para analisar o problema proposto nesta investigação, realizou-

se a comparação dos resultados oriundos tanto da estatística simples como da estatística 

complexa. A utilização das duas técnicas contribuiu para proporcionar uma maior 

compreensão dos fenômenos, conferindo maiores validade, confiabilidade e aplicabilidade 

desses resultados visto que foram devidamente tratados, analisados e avaliados.  

 

3.1.1. Procedimentos Técnicos Utilizados 

 

Partindo desses pressupostos, a pesquisa em pauta encontra-se subdividida em 04 

(quatro) etapas: a primeira etapa consistiu na realização de um estudo exploratório sobre a 

ESF e a temática proposta para análise. Essa estratégia permitiu aprofundar os conhecimentos 

sobre o tema e o método de pesquisa escolhido, levando em consideração os objetivos geral e 

específicos, incialmente elencados, a saber: 

 

 Identificar o perfil do usuário idoso e profissionais da equipe de saúde da 

ESF/UBS 

 Conhecer as expectativas e percepções dos usuários idosos acerca dos 

serviços ofertados pelas UBSs; 

 Conhecer as expectativas e percepções dos profissionais das equipes de saúde 

enquanto funcionários da “linha de frente” das UBS em relação aos serviços 

internos prestados pelos apoiadores dos distritos sanitários, laboratório de 

análise clínica, serviço de radio diagnóstico e central de regulação; 

 Medir o nível de satisfação dos profissionais da equipe de saúde e dos 

usuários idosos das UBS; 

 Verificar se existem discrepâncias, estatisticamente significativas, entre os 

níveis de satisfação dos profissionais da equipe de saúde e dos usuários idosos 

das UBS e; 

 Recomendar ações para atender às necessidades e demandas latentes dos 

profissionais da equipe de saúde e dos usuários idosos atendidos nas UBSs a 

fim de melhorar a qualidade do serviço prestado. 

 

As técnicas utilizadas, alternada ou simultaneamente, para analisar os fatos do ponto 

de vista empírico, consistiram em pesquisa bibliográfica, visto que se recorreu a diversas 
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fontes de informação primária: bases de dados, teses de doutorado, dissertação de mestrado, 

artigos científicos sobre a temática em estudo, para fundamentar cientificamente o problema 

investigado.  

Na segunda etapa, levantamento, consistiu no trabalho de coleta de dados 

envolvendo a interrogação direta das pessoas cujo comportamento desejava-se conhecer. A 

aquisição de dados em profundidade concretizou-se se recorrendo à aplicação de 

questionários junto aos usuários idosos e profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF, 

selecionados a partir de critérios pré-estabelecidos. 

A terceira etapa da pesquisa corresponde à análise dos dados obtidos. Nessa etapa 

se faz necessário medir as relações entre as diversas variáveis, a interpretação e a redação dos 

resultados obtidos.  

Finalmente, a quarta e última etapa da investigação corresponde à apresentação das 

principais conclusões, onde se exibem os resultados dos novos conhecimentos e das suas 

contribuições práticas a partir dos testes das hipóteses proposta para guiar o referido estudo, 

quais sejam:  

 

H1 - O modelo de GAP e de Qualidade Interna dos Serviços e seus respectivos 

instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência empírica para avaliar 

a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de satisfação dos usuários idosos e 

profissionais da equipe de saúde. 

H2 - O nível de qualidade dos serviços das UBS superam as expectativas dos usuários 

idosos e profissionais da ESF; 

H3 – Existe discrepâncias estatisticamente significativas, entre as expectativas e as 

percepções dos usuários idosos e os profissionais membros das equipes de saúde satisfeitos 

das UBS/ESF; 

H4 - As percepções que os profissionais das equipes de saúde têm da qualidade da 

prestação do serviço são diferentes das percepções que os clientes idosos têm sobre o serviço 

das UBS/ESF; 

H5 - A satisfação dos usuários idosos com os serviços ofertados pelas UBS/ESF não 

depende do gênero e 
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H6 - Os usuários idosos e membros das equipes de saúde das UBS/ESF atribuem 

distinta importância para as dimensões da qualidade. 

 

Sendo assim, para adequar os objetivos propostos com os resultados a serem 

alcançados para concretização desta pesquisa, delineou-se o esquema mostrado na Figura 3.1 

a seguir, que evidencia as principais etapas realizadas para a sua construção. 

 

Figura 3.1. - Esquema da pesquisa 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

3.2. Cenário da Investigação 

 

O estudo foi desenvolvido no Brasil, na microrregião de João Pessoa, capital do 

estado da Paraíba, cuja população, segundo dados MS/SAS/DAB e IBGE (2013), é de 

740.000 habitantes, dos quais 686.884 indivíduos estão cadastrados nas UBS/ESF. Isso 

corresponde a um percentual de 93% cobertura assistencial da população pela ESF. Para 

otimizar o processo de gestão dos serviços ofertados pela ESF, o município foi dividido 

territorialmente em cinco Distritos Sanitários. Esses Distritos Sanitários funcionam como base 

territorial e corresponde à área de responsabilidade de uma unidade de saúde possibilitando a 

orientação para problemas identificados em relação a uma população em um espaço 

determinado, além da caracterização do impacto das ações ali desenvolvidas (OLIVEIRA, 

NUNES, TORRES, 2001). A Tabela 3.1 a seguir, sumariza a região geográfica e os bairros 

que compõem cada Distrito Sanitário do município. 
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Tabela 3.1. - Distritos Sanitários de João Pessoa e os Bairros que os Compõem 

Distritos Sanitários Bairros que compõem os Distritos Sanitários 

 

Distrito Sanitário I 

 

Cruz das Armas, Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Bairro dos Novaes, Costa e 

Silva, Colinas do Sul, Esplanada, Gramame, Jardim Planato, Jardim CEPOL, 

Jardim Veneza, Sítio Mumbaba, Funcionários I, Guaiúba além de uma parte do 

conjunto Ernani Sátiro. 

 

 

Distrito Sanitário II 

 

Grotão, Pedra Branca, Rangel, Cristo, Geisel, Jaguaribe, Maria de Nazaré, Jardim 

Samaritano, Bela Vista, João Paulo II, Presidente Médici, Funcionários II, III e IV, 

Riacho Doce, Malta, Nova República, Paulo Afonso, Jardim Itabaiana, Citex, Vale 

Verde, Homero Leal, além da outra parte do bairro Ernani Sátiro que não é coberta 

pelo Distrito I. 

 

Distrito Sanitário III 
 

Bancários, Mangabeira, Castelo Branco, Comunidade São Rafael, Cidade Verde 

(ou Mangabeira VIII), Valentina, Parque do Sol, Mon Senhor Magno (ou 

Mussumago) e José Américo 

 

Distrito Sanitário IV 
Mandacaru, Padre Zé, 13 de Maio, Ipês, Cordão Encarnado, Distrito Mecânico, 

Ilha do Bispo, Tambiá, Varadouro e Padre Zé. 

 

 

Distrito Sanitário V 
Miramar, Torre, Altiplano, Bessa, Tambaú, Manaíra, São José, Cabo Branco e 

Penha. 

 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde - 2013 

 

3.3. População  

 

Conforme preconiza a Estatística, população é o conjunto de elementos que formam 

o universo do estudo e encontram-se sobre as mesmas condições de observação. Assim sendo, 

a população dessa pesquisa foi constituída pelos 78.455 indivíduos com idades igual ou maior 

de 60 anos, de ambos os sexos, usuários cadastrados nas 180 UBS e pelos 2.160 profissionais 

que compõem as equipes de saúde da ESF no Município de João Pessoa. Tais sujeitos foram 

identificados a partir dos dados coletados na Secretaria Municipal de Saúde, conforme mostra 

a Tabela 3.2 a seguir:  
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Tabela 3.2. - População dos Distritos Sanitários e quantitativo de Unidades Básicas de Saúde 

 

Distritos 

Sanitários 

 

População 

Adscrita 

 

Total de 

 UBS 

 

Total  

de Famílias 

 

Total 

 de 

Usuários ≥60 

 

Total Profissionais  

Equipe de Saúde 

Distrito I 187.948 45 45.862 24.293 540 

Distrito II 134.396 38 36.068 15.658 456 

Distrito III 213.144 53 53.565 21.836 636 

Distrito IV 99.511 26 28.015 10.402 312 

Distrito V 51.885 18 15.010 6.266 216 

Total 686.884 180 178.520 78.455 2.160 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde - 2013. 

 

 

Considerando a inviabilidade de tempo e de recursos para realizar uma pesquisa que 

envolvesse toda população elencada na Tabela 4.2, procedeu-se a seleção aleatória de uma 

UBS em cada Distrito Sanitário para compor a população a ser investigada, conforme 

evidencia a Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3. - População das Unidades Básicas de Saúde selecionadas nos Distritos Sanitários 

para compor a amostra dos Profissionais da Equipe de Saúde 

Distritos 

Sanitários 

Unidade Básica 

de Saúde 

Total da 

População 

Adscrita 

Total  

de 

Usuários 

 ≥60 

% 

Usuários 

≥60 

UBS 

Total 

Profissionais 

Equipe de Saúde 

Distrito I A 2.887 352 12,2 15 

Distrito II B 4.872 605 12,4 14 

Distrito III C 3.674 557 15,2 14 

Distrito IV D 4.112 533 13,0 11 

Distrito V E 1.430 104 7,3 08 

Total 05 16.975 2.151 60,1 62 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde - 2013. 
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3.4. Amostra 

 

A amostra objeto do estudo foi obtida a partir dos profissionais que compõem as 

equipes de saúde e de um percentual dos usuários com idade igual ou maior que 60 anos, 

provenientes tanto da demanda espontânea como programada, que buscarem atendimento nas 

UBS/ESF em cada uma das cinco UBS-ESF selecionada aleatoriamente nos cinco Distritos 

Sanitários no período de 20 de junho a 20 de setembro de 2013. 

Nessa etapa, obteve-se um total 62 profissionais da equipe de saúde e 2.151 usuários 

idosos nas cinco UBS selecionadas. Considerando, ainda, que uma coleta de dados 

envolvendo toda a população, principalmente no que tange aos usuários idosos, seria inviável 

do ponto de vista operacional, pois precisariam ser dispensados muito tempo, recursos 

humanos e financeiros para sua realização foi selecionada uma amostra, baseada em critérios 

pré-determinados de inclusão e critérios estatísticos que representasse de maneira fidedigna a 

população em estudo. O tópico seguinte apresenta o processo de amostragem utilizado na 

seleção dos usuários idosos. 

 

3.4.1. Seleção Amostral 

3.4.1.1. Critérios de Inclusão 

 

A seleção dos participantes incluídos no estudo obedeceu aos critérios pré-

estabelecidos mencionados no parágrafo a seguir: 

 

Profissionais da Equipe de Saúde:  

 

 Pertencer à equipe de saúde da família da UBS-ESF/JP selecionada no 

estudo; 

 Estar exercendo as funções de médico, enfermeiro, dentista, atendente de 

consultório dentário (ACD), técnico de enfermagem, agente comunitário de 

saúde (ACS);  

 Estar em pleno exercício de suas atividades durante os três meses da coleta 

de dados e 

 Aceitar participar do estudo.  
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Tabela 3.4. Profissionais da Equipe de Saúde selecionados nas Unidades Básicas de Saúde 

incluídos na Amostra do estudo 

Unidade 

Básica de 

Saúde 

Total de 

Médicos 

Total de 

Enfermeiros 

Total de 

Dentista 

Total 

Téc.        

Enf 

Total 

ACD      

Total 

de 

ACS 

Total 

Profissionais  

Equipe 

UBS A 01 01 01 01 01 10 15 

UBS B 01 01 01 01 01 09 14 

UBS C 00 01 01 01 01 10 14 

UBS D 01 01 01 01 01 06 11 

UBS E 01 01 01 01 01 03 08 

Total 04 05 05 05 05 38 62 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde, 2013. 

 

Assim, obteve-se um total de 04 médicos; 05 enfermeiros; 05; dentista; 05 técnicos 

de enfermagem; 05 ACD e 38 ACS. A soma de todos os profissionais da equipe de saúde das 

UBS/ESF totaliza 62 sujeitos e corresponde ao primeiro dos dois extratos amostrais objeto da 

investigação. O segundo extrato amostral, idosos com idade igual ou maior de 60 anos, em 

virtude do grande quantitativo foi determinado pelos critérios descritos a seguir: 

 

Usuários Idosos:  

 

 Ser cadastrado na UBS-ESF/JP;  

 Ter idade igual ou maior que 60 anos;  

 Possuir capacidade cognitiva compatível com a participação na pesquisa; 

 Aceitar participar do estudo. 

 

3.4.1.2. Critérios de Inclusão Estatísticos 

 

Com relação aos critérios estatísticos, a literatura apresenta dois tipos de 

amostragem: a probabilística e a não-probabilística. Há consenso entre autores (HAIR et al., 

2005; COOPER, SCHINDLER, 2003) que os planos de amostragem probabilística mais 

utilizado são os de amostragem aleatória simples e amostragem estratificada. Nestes planos 

amostrais cada elemento da população apresenta mesma probabilidade diferente de zero (p) 
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de serem selecionados. A principal diferença entre a amostragem aleatória simples e 

estratificada está relacionada à homogeneidade da população estudada. 

Em consonância com o exposto no parágrafo anterior e considerando a 

heterogeneidade da população investigada, profissionais da equipe de saúde e idosos utilizou-

se a amostragem probabilística estratificada proporcional por conglomerado, pois as UBSs 

selecionadas no estudo apresentam, também, dimensões distintas no quantitativo de idosos.  

O marco amostral foi constituído pela agenda de consultas médicas. A unidade de 

amostragem foi representada por cada um dos usuários idosos selecionados e profissionais da 

equipe de saúde em pleno exercício de suas atividades no período de 20 de junho a 20 de 

setembro de 2013.  

Torna-se importante ressaltar que para o cálculo do tamanho global da amostra é 

necessário, além dos dados relativos ao tamanho da população em estudo, definir qual a 

precisão desejada, podendo esta se descrita, segundo Barbetta; Reis e Bornia (2004), em 

termos de erro amostral máximo tolerado e do nível de confiança adotado no processo de 

estimação. Dessa forma, foi definido para presente pesquisa, um erro amostral de 5% e um 

nível de confiança de 95%, tornando o processo de pesquisa confiável e possível de ser 

executado. 

O tamanho da amostra (n) foi determinado pela fórmula usada para estimar uma 

proporção populacional. 
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 , aceitando um intervalo de confiança de 

95%, e um erro padrão de 5%.  

 

Tabela 3.5. - População idosos dos Distritos Sanitários 

Distrito 

Sanitário 

População 

de Idosos 

>= 60 anos 

Percentual 
Valor 

Relativo 

Distrito Sanitário I 24293 30,96 0,3096 

Distrito Sanitário II 15658 19,96 0,1996 

Distrito Sanitário III 21836 27,83 0,2783 

Distrito Sanitário IV 10402 13,26 0,1326 

Distrito Sanitário V 6266 7,99 0,0799 

Total 78455 100,00 1,000 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde – 2013. 
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A amostra probabilística aleatória por conglomerado dos usuários idosos das 

UBS/ESF está discriminada na Tabela 3.6 a seguir: 

 

Tabela 3.6. - Amostra probabilística aleatória por conglomerado de usuários idosos incluídos 

no estudo 

Distrito 

Sanitário 

População 

de Idosos 

>= 60 anos 

Amostra 

Usuários idosos 

Unidade Básica 

de Saúde  

Distrito Sanitário I 24293 119 UBS A 

Distrito Sanitário II 15658 77 UBS B 

Distrito Sanitário III 21836 107 UBS C 

Distrito Sanitário IV 10402 51 UBS D 

Distrito Sanitário V 6266 31 UBS E 

Total 78455 385 05 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Saúde – 2013 

 

De acordo com o estabelecido na Tabela 3.6, o total de usuários idosos a serem 

entrevistados na UBS A do Distrito Sanitário I, corresponde a 119 idosos; na UBS B do 

Distrito Sanitário II, 77 idosos; na UBS C do Distrito Sanitário III, 107 idosos; na UBS D do 

Distrito Sanitário IV, 51 idosos e na UBS D do Distrito Sanitário V, 31 idosos, o que totaliza 

uma amostra de 385 usuários respondentes. 

 

3.5. Instrumento e coleta de dados 

 

O Modelo de GAP e o instrumento SERVQUAL desenvolvido pelos americanos 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988) e o Modelo de Qualidade Interna de Serviço e o 

instrumento INTSERVQUAL, desenvolvido por Frost e Kamar (2000), são os modelos e os 

instrumentos que melhor respalda esta investigação.   

Os dois instrumentos, tanto o SERVQUAL, quanto o INTSERVQUAL realizam 

comparações entre expectativas e percepções dos clientes externos e internos, para determinar 

o nível de satisfação e responde às exigências atuais de medida da qualidade do serviço, pois 

apresenta critérios técnicos-cientifico e metodológicos, validados na literatura pertinente, 

conforme foi evidenciado no Capitulo II, do presente estudo. 

Os instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL consolidou-se como instrumentos 

curtos, de múltipla escolha, confiável, validado na área de saúde e são utilizados 

nacionalmente e internacionalmente para avaliar a qualidade de serviços, sob a ótica dos 
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clientes externos e internos, a partir das cinco dimensões preconizadas pelo modelo de GAP e 

que são definidas sucintamente como: Tangíveis (aparência das instalações físicas, 

equipamentos, pessoal e materiais de comunicação); Confiabilidade (capacidade para realizar 

o serviço prometido de forma segura e correta); Capacidade de Resposta (disposição para 

ajudar os clientes e fornecer pronto atendimento); Garantia (conhecimento e cortesia dos 

funcionários e sua capacidade de inspirar confiança) e Empatia (atenção personalizada 

dispensada aos clientes). 

Cada uma dessas cinco dimensões possui, entre quatro e cinco questões afirmativas e 

cada questão afirmativa tem duas partes distintas, porém relacionadas. Na primeira parte, 

foram agrupadas as afirmações de expectativas e as correspondentes afirmações de 

percepções formam a segunda e terceira partes do instrumento. Essas vinte e duas questões 

que compõe o questionário são acompanhadas de uma escala de avaliação do tipo Likert, 

cujos valores variam de acordo com o nível de concordância ou discordância dos sujeitos, 

sendo um ponto (discordância total) e cinco pontos (concordância total), considerando três, 

(não sei/nem concordo/nem discordo), o ponto neutro. 

Baseado nos modelos supracitados foram elaborados e utilizado nesta pesquisa dois 

questionários padronizados, cada um composto de cinco partes (APÊNDICE I e II). O 

questionário baseado no SERVQUAL foi aplicado aos clientes externos, ou seja, os usuários 

idosos e foi estruturado da seguinte forma: 

A primeira parte inclui nove questões relacionadas à identificação do perfil dos 

sujeitos: idade, gênero, autopercepção da saúde, doenças crônicas, frequência que utiliza os 

serviços da UBS, regime de convivência, nível de escolaridade, situação no mercado de 

trabalho, renda familiar. A segunda e terceira partes, similar ao modelo proposto pela escala 

SERVQUAL, são idênticas. Composta, cada uma, por vinte e duas questões afirmativas, 

fechadas, acompanhadas de uma escala de avaliação do tipo Likert, na qual são solicitadas 

informações sobre as expectativas e percepções dos usuários idosos.  A quarta parte, está 

composta por cinco questões que versam sobre o significado de cada dimensão e na qual foi 

solicitado que o respondente atribua uma nota de zero a dez de acordo com a importância que 

possuem para um serviço de saúde ser qualidade. A quinta parte, composta por sete questões, 

foi solicitado que os usuários idosos avaliem a qualidade geral do serviço prestado pelos 

profissionais da equipe de saúde. Nesta parte similar a anterior, solicitou-se ao usuário que 

atribua uma nota de zero a dez, para cada questão segundo os critérios que variam de: sem 

qualidade a excelente qualidade. A sexta e última parte, será preenchida pelo entrevistador. 
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Contém cinco questões referentes à identificação da UBS: distrito sanitário, bairro, código da 

UBS, data em que foi realizada a entrevista e número do questionário. O Quadro 3.1 a seguir, 

apresenta um resumo das dimensões objeto de análise nesse estudo e o número de perguntas 

utilizado em cada dimensão para avaliar o nível de satisfação dos usuários idosos. 

 

Quadro 3.1. - Dimensões da qualidade em análise no questionário aplicado aos usuários 

idosos 

 

DIMENSÕES 

 

PERGUNTAS 

 

EXPECTATIVAS 

 

PERCEPÇÕES 

Aspectos Tangíveis 4 afirmações  1-4 1-4 

Confiabilidade 4 afirmações  5-8 5-8 

Responsabilidade 4 afirmações  9-12 9-12 

Garantia 5 afirmações  13-17 13-17 

Empatia 5 afirmações  18-22 18-22 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988)  

 

O questionário baseado no INTSERVQUAL aplicado aos clientes internos, ou seja, 

os profissionais das equipes de saúde foi estruturado de maneira idêntica ao dos clientes 

externos, conforme pode se observar a seguir: 

A primeira parte inclui dez questões relacionadas à identificação do perfil dos 

profissionais de saúde, enquanto funcionários das UBS/ESF: idade, gênero, função que 

desempenha na UBS/ESF, vínculo contratual, tempo de prestação de serviço na UBS/ESF, 

jornada de trabalho, nível de escolaridade, formação específica em atenção à saúde do idoso, 

faixa salarial e gosta de trabalhar na UBS/ESF. A segunda e terceira partes, similar ao modelo 

proposto pela escala INTSERVQUAL, são idênticas. Composta, cada uma, por vinte e duas 

questões afirmativas, fechadas, acompanhadas de uma escala de avaliação do tipo Likert de 5 

pontos, na qual são solicitadas informações sobre as expectativas e percepções dos 

profissionais da equipe de saúde em relação aos serviços prestados pelos Distritos Sanitários, 

Laboratório de Análise, Serviço de Radiodiagnostico e Central de Regulação as UBS/ESF.   

O procedimento de escolha dos referidos serviços de apoio pela pesquisadora, partiu 

do consenso entre as equipes de saúde de que estes serviços são os que mais impactam nos 

níveis de satisfação, tanto dos usuários idosos (cliente externo) quanto da própria equipe 

(cliente interno). O quadro 3.2 resume os Serviços internos e processos chaves das UBS/ESF 

selecionados para o estudo. 
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Quadro 3.2. – Serviços internos e processos chaves das UBS/ESF selecionados para o estudo  

 

Processo 

 

Cliente interno 

 

Fornecedor 

interno 

 

Tipo 

Número de 

funcionários UBS 

participante do 

estudo. 

A. Abastecimento e 

Manutenção 

 

Equipe de 

Saúde 

 

Distritos 

Sanitários 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

 

59 

B. Marcação 

Consulta 

Especialista 

 

Equipe de 

Saúde 

 

Central  

Regulação 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

 

59 

C. Realização  

Exames 

Laboratóriais 

 

Equipe de 

Saúde 

 

Laboratório Análise 

Clínica 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

 

59 

 

D. Realização 

Exames 

Radiodiagnóstico 

 

Equipe de 

Saúde 

 

 

Clinica Radiologia 

 

Fluxo de Trabalho 

(sequencial) 

 

 

59 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

Conforme sintetiza o Quadro 3.2, o conjunto de condicionantes/vaiáveis são fatores-

chaves críticos para satisfação, qualidade, confiabilidade, custo e continuidade assistêncial. 

Finalmente, a quarta e quinta partes do questionário, composta por onze questões: 

cinco questões versam sobre o significado de cada dimensão e seis sobre o desempenho dos 

profissionais de apoio que prestam serviços internos. Nesta parte solicitou-se aos profissionais 

da equipe de saúde que atribua uma nota de zero a dez, para cada questão. A quinta e última 

parte, será preenchida pelo entrevistador. Contém cinco questões referentes à identificação da 

UBS: distrito sanitário, bairro, código da UBS, data em que foi realizada a entrevista e 

número do questionário. O Quadro 3.3, a seguir similar ao Quadro 3.1, apresenta um resumo 

das dimensões objeto de análise nesse estudo e o número de perguntas utilizado em cada 

dimensão para avaliar o nível de satisfação dos profissionais da equipe de saúde (funcionários 

da linha frente) em relação aos serviços prestados pelos funcionários de apoio. 

 

Quadro 3.3. - Dimensões da qualidade em análise no questionário aplicado aos profissionais 

da equipe de saúde 

DIMENSÕES PERGUNTAS EXPECTATIVAS PERCEPÇÕES 

Aspectos Tangíveis 4 afirmações  1-4 1-4 

Confiabilidade 4 afirmações  5-8 5-8 

Responsabilidade 4 afirmações  9-12  9-12 

Garantia 5 afirmações  13-17 13-17 

Empatia 5 afirmações  18-22 18-22 

Fonte: Adaptado de Frost e Kamar (2000; 2001) 
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Após a sua elaboração, os questionários foram submetidos a um teste-piloto, no qual 

participaram 09 usuários idosos e todos os profissionais de uma equipe de saúde (médico, 

enfermeiro, dentista, agente comunitário de saúde, auxiliar de consultório dentista e técnico de 

enfermagem) de uma UBS/ESF. Com essa estratégia buscou-se detectar e evitar erros, 

dificuldades de interpretação e outros aspectos considerados importantes que pudessem 

influenciar, involuntariamente, na compreensão das questões. Por esse motivo, alterou-se o 

tempo verbal das questões sobre expectativas para melhorar a compreensão dos entrevistados. 

Conforme recomenda Lakatos e Marconi (1996), a realização do teste piloto proporciona 

maior eficácia e validade ao questionário definitivo. 

Sabe-se, também, que na coleta de informação deve-se considerar que, mesmo as 

questões mais objetivas suscitam opiniões de declarações pessoais dos entrevistados. Assim 

sendo, como forma de limitar essa subjetividade e na tentativa de prevenir eventuais 

dificuldades no tratamento e análise das informações que levasse a um viés na interpretação e 

compreensão do fenômeno investigado, recorreu-se à utilização da triangulação da 

informação. Ou seja, o cruzamento dos dados obtido pelas diversas técnicas técnica utilizadas, 

a fim de reduzir os riscos de distorções sistemáticas inerentes à utilização de cada um dos 

métodos. 

A opção pela utilização do questionário padronizado se deu porque este instrumento 

possibilita uma coleta rápida e simples de informações pertinentes relacionadas aos objetivos 

da pesquisa, e também porque este instrumento permitirá a realização de projeções para a 

população representada no estudo. 

Tal opção pareceu ser o caminho mais adequado, por permitir que se inicie, a partir 

de um conjunto de resultados, uma abordagem dedutiva ou indutiva, quando se fizer uso da 

amostra, observando apenas uma parte dos casos para inferir sobre o universo pesquisado, os 

resultados alcançados.  

 

3.6. Técnica Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada junto aos sujeitos selecionados na amostra, que 

atenderem aos pré-requisitos estabelecidos nos critérios de inclusão. Os usuários idosos, os 

dados foram coletados nas salas de espera de cada uma das UBS selecionadas, segundo o 

agendamento realizado pela ESF, antes e após as consultas médicas durante o período de 20 

de junho a 20 de setembro de 2013. Os dados dos profissionais das equipes de saúde foram 
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coletados mediante levantamento auto aplicado drop off 
7
 (HAIR Jr. et al.,  2010, p. 135), no 

qual os questionários são deixados com os respondentes para serem completados em 

momento posterior e posteriormente serem recolhidos. No instante da entrega dos 

questionários, durante uma reunião, se explicou os objetivos e a importância da pesquisa e foi 

estipulado um prazo de uma semana para o recolhimento dos mesmos pela pesquisadora. Ao 

final do prazo estipulado, retornaram 59 dos 62 questionários entregues. 

 

3.7. Trabalho de Campo 

 

Conforme determina a Resolução nº196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2000), o projeto foi aprovado pelo conselho da Escola Técnica de Saúde da 

Universidade Federal da Paraíba (ANEXO I) e posteriormente pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa do Hospital Universitário Lauro Wanderley em 29/03/2011 (ANEXO II). Após 

aprovação, nesses dois órgãos, 03 copias do projeto foram enviadas para Secretaria Municipal 

de Saúde do Município de João Pessoa, juntamente com um requerimento redigido e assinado 

pela pesquisadora, solicitando autorização para realização da coleta de dados nos Distritos 

Sanitários e nas UBS do ESF/JP. (APÊNDICE III) 

Com a concessão da autorização para realização da pesquisa, pela Secretaria 

Municipal de Saúde de João Pessoa em 29/06/2012, (ANEXO III) foram iniciadas as visitas a 

cada um dos cinco Distritos Sanitários, para identificar o universo da pesquisa e selecionar, 

aleatoriamente, uma UBS de cada distrito. Em seguida, após a seleção das UBSs, foram 

iniciadas as visitas e a coleta de dados, em cada uma das 05 UBS, para determinar o universo 

e amostra do estudo segundo os critérios anteriormente mencionados. 

 

3.8. Instrumentos de análise e tratamento da informação 

 

Foi enfocada a relação entre a ciência social e da natureza. Procedeu-se à 

mensuração e ao tratamento estatístico das variáveis como meios para a construção do 

conhecimento válido e generalizado. Assim será iniciada a classificação, quantificação e 

análise dos dados. 

                                                           
7
 Método de coleta de levantamento de dados  drop off são questionários deixados aos respondentes para  serem  

completados em momento posterior e posteriormente recolhidos (HAIR Jr. et al., 2010, p. 135). 
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Os dados coletados a partir dos questionários foram objeto de tratamento estatístico, 

utilizando-se o software estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 21.0 

para Windows®. 

Para testar as hipóteses formuladas, assim como para comparar as diversas variáveis, 

ao longo deste estudo foram utilizados diversos testes, no âmbito da análise univariada as 

quais se apresenta a seguir: 

 

3.8.1. Análise Univariada 

 

Com relação à análise essencialmente descritiva, recorreu-se em grande parte à 

análise univariada (relacionada com uma única variável), utilizando testes paramétrico e não-

paramétricos. 

3.8.1.1. Testes Paramétricos 

 

De acordo com Maroco (2003), os testes paramétricos exigem que a forma de 

distribuição amostral seja conhecida, executando a verificação simultânea das seguintes 

exigências: a) a variável dependente tenha distribuição normal; b) as variâncias populacionais 

sejam homogéneas caso se esteja comparando duas ou mais populações; c) requerem, 

geralmente, variáveis quantitativas. No Quadro 3.4, descrevem-se os testes paramétricos 

utilizados neste estudo. 

 

Quadro 3.4 – Testes paramétricos utilizados 

Testes utilizados Descrição 

 

 

 

 

Testa à diferença entre valores 

esperados de duas populações (2 

amostras independentes) 

 

 

No teste t para duas amostras independentes, compara-se a média de uma 

variável num grupo, com a média da mesma variável noutro grupo. Este 

teste aplica-se sempre que se pretende comparar as médias de uma variável 

quantitativa em dois grupos diferentes de sujeitos. Este teste será utilizado, 

por exemplo, para testar as hipóteses: H3 - Existem discrepâncias 

estatisticamente significativas, entre as expectativas e as percepções 

dos usuários idosos e dos profissionais membros das equipes de saúde 

satisfeitos das UBS/ESF e H4 - As percepções que os profissionais das 

equipes de saúde têm da qualidade da prestação do serviço são 

diferentes das percepções que os clientes idosos têm sobre o serviço das 

UBS/ESF. 
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3.8.1.2. Testes Não-Paramétricos 

 

Os testes não-paramétricos podem substituir os paramétricos, quando estes não 

podem ser aplicados, pois não exigem, à priori, que se verifique nem a normalidade da 

distribuição da variável em estudo, nem a homogeneidade de variâncias entre grupos, 

podendo ser aplicados a variáveis com escala, pelo menos nominal, quando categorizada com 

algum tipo de relação de ordem (MAROCO, 2003). O Quadro 3.4, descreve os testes não-

paramétricos utilizados no estudo. 

 

Quadro 3.5. - Testes não-paramétricos utilizados 

 

TESTES UTILIZADOS 

 

DESCRIÇÃO/FUNDAMENTAÇÃO 

 

 

Teste para duas amostras 

independentes: Teste de Mann-

Withney 

 

O teste de Mann-Withney compara o centro da localização das duas amostras, 

como forma de detectar diferenças entre as duas populações correspondentes. 

Este teste é utilizado, preferencialmente quando o t apresenta violação da 

normalidade, ou quando os n´s são pequenos, ou ainda quando as variáveis são 

de nível, pelo menos, ordinal. Este teste será utilizado, por exemplo, para 

avaliar o nível de satisfação dos usuários idosos e profissionais das equipes de 

saúde das UBS/ESF por sexo/gênero e testar a hipótese H5 - A satisfação dos 

usuários idosos com os serviços ofertados pelas UBS/ESF não depende do 

gênero. 

 

 

 

Teste para duas ou mais 

amostras independentes – 

Kruskal Wallis 

 

O teste de Kruskal-Wallis é um teste não paramétrico aplicado as variáveis de 

nível, pelo menos, ordinal e é uma alternativa ao One-Way ANOVA quando 

não se encontram reunidos os pressupostos da normalidade e igualdade de 

variâncias. Este teste é utilizado para testar a hipótese de igualdade no que se 

refere à localização e será utilizado, por exemplo, para comparar a 

importância que os usuários idosos e profissionais das equipes de saúde 

atribuem as cinco dimensões da qualidade dos instrumentos SERVQUAL e 

INTSERVQUAL e testar a H6 – Os usuários idosos e membros das equipes 

de saúde atribuem distinta importância para as dimensões da qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

Teste  Alpha de 

Cronbach 

 

 

 

 

O alpha de Cronbach é uma das medidas mais usadas para verificação interna 

de um grupo de variáveis, podendo definir-se como a correlação que se espera 

obter entre a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo universo, com 

igual número de itens, que meçam a mesma característica. A escala seguinte 

dá uma indicação aproximada para avaliar o valor de uma medida de 

fiabilidade: 

                  Muito boa                             alpha superior a 0,9 

                     Boa                                  alpha entre 0,8 e 0,9 

                  Razoável                              alpha entre 0, 7 e 0,8 

                    Fraca                                 alpha entre 0,6 e 0, 7 

                 Inaceitável                            alpha inferior a 0,6 

 

Nessa investigação, foi utilizada para testar a hipótese H1 -O modelo de GAP 

e de Qualidade Interna dos Serviços e seus respectivos instrumentos 

SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência empírica para 
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avaliar a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de 

satisfação dos usuários idosos e profissionais da equipe de saúde. 

 

 

 

Teste McNemar 

 

 

O teste McNemar é usado para analisar as frequências (proporções) de 

duas amostras relacionadas, isto é, tem como objetivo avaliar a eficiência de 

situações “antes” e “depois”, em que cada indivíduo é utilizado como o seu 

próprio controle. Nessa pesquisa foi utilizado para verificar o nível de 

significância, ou seja, se houve mudança na opinião dos usuários idosos e 

profissionais da equipe de saúde em relação às perguntas onde a 

percepção foi maior que as expectativas e naquelas onde expectativas 

foram maiores que as percepções.  

 

3.8.2. Síntese dos Aspectos Metodológicos 

 

A síntese dos aspectos metodológicos descritos ao longo deste capítulo pode ser 

visualizada no Quadro 3.5.  

 

Quadro 3.6. - Ficha técnica da Pesquisa 

 

UNIDADE DE 

ANÁLISE 

 

UBS/ESF 

 

Técnica de 

Coleta de 

Informação 

 

Pesquisa documental: literatura e estudos científicos sobre a temática; 

Pesquisa não documental: observação direta e a aplicação de questionários. 

Coleta  

dos 

Dados 

 

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de 2 questionários a 2 estratos 

populacionais diferentes: profissionais da equipe de saúde e usuários idosos das UBS/ESF. 

 

 

Taxa de 

Resposta 

 

A taxa de resposta aos questionários aplicados aos profissionais da equipe de saúde foi de 59. 

Quanto aos questionários aplicados aos usuários idosos a amostra foi de constituída por 381 

respondentes. 

Trabalho de 

Campo 

 

A coleta de informação ocorreu nos meses de julho, agosto e setembro de 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

 

Geral: 

 Avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela ESF a partir da satisfação expressada 

pelos profissionais da equipe de saúde e usuários idosos atendidos nas UBSs./ESF. 

 

Específicos: 

 

 Conhecer as expectativas e percepções dos usuários idosos acerca dos serviços 

ofertados pelas UBSs; 

 Conhecer as expectativas e percepções dos profissionais da equipe de saúde enquanto 

funcionários da “linha de frente” das UBS/ESF; 

 Medir o nível de satisfação dos profissionais da equipe de saúde e dos usuários idosos 

das UBS/ESF; 

 Verificar se existem discrepâncias, estatisticamente significativas, entre os níveis de 

satisfação dos profissionais da equipe de saúde e dos usuários idosos das UBS e; 

 Recomendar ações para atender às necessidades e demandas latentes dos profissionais 
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da equipe de saúde e dos usuários idosos atendidos nas UBSs a fim de melhorar a 

qualidade do serviço prestado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipóteses de 

investigação 

 

H1 - O modelo de GAP e de Qualidade Interna dos Serviços e seus respectivos 

instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência empírica para avaliar 

a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de satisfação dos usuários idosos e 

profissionais da equipe de saúde. 

H2 - O nível de qualidade dos serviços das UBS superam as expectativas dos usuários 

idosos e profissionais da ESF; 

H3 - Existem discrepâncias estatisticamente significativas, entre as expectativas e as 

percepções dos usuários idosos e os profissionais membros das equipes de saúde satisfeitos 

das UBS/ESF; 

 H4 - As percepções que os profissionais das equipes de saúde têm da qualidade da 

prestação do serviço são diferentes das percepções que os clientes idosos têm sobre o serviço 

das UBS/ESF; 

H5 - A satisfação dos usuários idosos com os serviços ofertados pelas UBS/ESF não 

depende do gênero e 

H6 - Os usuários idosos e membros das equipes de saúde das UBS/ESF atribuem distinta 

importância para as dimensões da qualidade. 

 

 

 

 

 

Tratamento e 

Apresentação 

dos Resultados 

 

Este estudo percorreu três fases: Fase Exploratória, Descritiva e Analítica, cumprindo, em 

cada fase, objetivos específicos. A fase exploratória permitiu aumentar a compreensão do 

fenômeno em estudo. Na fase descritiva, procurou-se descrever a amostra, tentando 

evidenciar as suas principais características e na fase analítica procurou-se tirar conclusões 

para a população (Explicar/Prever). 

 

Foram efetuados diversos testes paramétricos, a exemplo do Teste t ,e não-paramétricos, 

Alpha de Cronbach (teste de fiabilidade); Teste McNemar (teste de significância) e análises 

estatísticas descritivas, média, mediana, desvio padrão. 

 

 

 

 

 

Controle de 

Qualidade 

 

Em relação ao desenho dos questionários, foi verificado o correto ajustamento entre os 

objetivos do projeto e os questionários, bem como identificadas as perguntas que respondiam 

a cada um dos objetivos. Foi igualmente feita uma revisão da consistência entre as perguntas 

e as categorias de resposta, da sequência lógica das respostas e dos filtros. 

Os questionários foram submetidos a um teste piloto a fim de se confirmar a sua 

operacionalidade e efetividade práticas. 

 

Após a codificação das perguntas e validação total do banco de dados informático, este ficou 

apto a ser tabulado e tratado com base em software SSPS® 19.0 para Windows®. 
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3.9. Procedimentos Éticos 

 

Esta investigação cumpriu as diretrizes e normas regulamentadoras preconizadas pela 

Resolução nº 196 de 10/10/1996, que envolve pesquisa em seres humanos, pela Lei Orgânica 

da Saúde 8.080 de 19/09/90, que dispõe sobre as condições da atenção à saúde, a organização 

e o funcionamento dos serviços correspondentes e pela Lei 8.142 de 28/12/90, que versa sobre 

a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 

Em consonância com a legislação pertinente, foram encaminhados ao Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) em Seres Humanos, do Hospital Universitário Lauro Wanderley 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal da Paraíba e a Secretaria Municipal de 

Saúde de João Pessoa-PB, todos os documentos solicitados para obtenção da autorização para 

realização da presente investigação.  

Com relação aos participantes da pesquisa, foi elaborado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE III), onde os mesmos foram informados 

sobre os objetivos da pesquisa, a confidencialidade dos dados e a preservação do anonimato, 

bem como o direito de se retirar da pesquisa em qualquer fase. 
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IV - ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A estrutura desse capítulo foi concebida de maneira a evidenciar os resultados 

relacionados a cada um dos objetivos proposto e responder a pergunta norteadora dessa 

investigação: 

 

Quais são os níveis de satisfação dos usuários idosos e profissionais membros da 

equipe de saúde acerca dos serviços prestados pelas Unidades Básicas de Saúde da 

Família da Estratégia Saúde da Família? 

 

Dessa forma, a análise expositiva e discursiva apresentada a partir desse momento é 

fundamentada nas respostas obtidas através da aplicação dos questionários aos usuários 

idosos e aos profissionais da equipe de saúde que recebem e prestam serviços nas UBS/ESF. 

Para tanto, optou-se por dividir as análises e discussões em três etapas: Na primeira etapa, 

analisaram-se os dados concernentes aos usuários idosos e na sequência, segunda etapa, os 

dados dos profissionais das equipes de saúde. Por último, terceira etapa, confrontou-se os 

resultados obtidos a luz dos Modelos de Parasuraman (1991) e Frost (2002), para identificar 

os GAPs de qualidade entre as dimensões preconizadas pelos referidos modelos de avaliação 

e se testa as seis hipóteses formulada para o estudo.  

Considerando que as duas amostras serão confrontadas na última etapa para testar as 

hipóteses dessa investigação, os dados serão tratados e analisados utilizando os mesmos 

procedimentos e técnicas estatísticas. 

 Obedecendo à ordem estabelecida para as etapas do estudo, no primeiro momento 

foram apresentados os resultados referentes à caracterização dos perfis dos sujeitos 

investigados. A seguir, à análise recai sobre os dados coletados através dos instrumentos 

SERVQUAL e INTSERVQUAL nos quais foram avaliados os níveis de satisfação dos 

clientes internos e externos.  

 

4.1. Análises dos dados dos usuários idosos investigados 

 

Os resultados iniciais caracterizam o perfil dos 383 participantes idosos desse estudo. 

A escolha das variáveis aqui elencadas têm como referencial os estudos de Boult et al (1993; 
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1994)
8
; Pacala et al. (1995); Veras et al. (2002); Negri et al. (2004) que consideram como 

fatores de risco de fragilidade e/ou vulnerabilidade, a idade, o sexo, a autopercepção da saúde, 

as doenças diagnosticadas (cardiopatias e diabetes), a utilização dos serviços das UBS/ESF 

(consultas), regime de convivência, nível de escolaridade, situação no mercado de trabalho e 

renda familiar. 

 

4.1.1. Caracterizações dos Usuários Idosos 

 

4.1.1.1. Faixa etária dos usuários idosos  

  

Figura 4.1. – Distribuição da faixa etária dos usuários idosos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Na variável idade, Figura 4.1, verifica-se que 118 idosos (31,1%) encontram-se na 

faixa etária entre 60-64
9
 anos, 90 (23,7) entre 65-69 anos e 54 (14,2%) com 80 e mais anos. 

Considerando que o maior percentual encontra-se no inicio da “terceira idade” ações de 

prevenções, focadas em mudanças de hábitos alimentares e adesão a estilos vida mais 

saudáveis impactaria na melhoria do estado de saúde dos idosos, retardando os efeitos 

deletérios da idade o que resultaria em uma melhor qualidade de vida nos anos subsequentes. 

Outro aspecto importante diz respeito aos idosos com idade igual ou maior de 80 anos. 

                                                           
8
 Probability of repeated admission-Pra. - Gênero, idade, presença de cardiopatia, presença de diabetes, nº 

internações últimos 12 meses, nº consultas, auto avaliação de saúde, disponibilidade de cuidador. Esse 

instrumento é um dos mais utilizados ao longo das últimas duas décadas, tanto nos Estados Unidos da América, 

como em outros países. 
9
 No Brasil, a Lei 8.842, que estabelece a Política Nacional do Idoso, determina que idoso é todo indivíduo com 

idade igual ou superior a 60 anos.    
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Conforme aponta a literatura, esse contingente é o que mais consome os recursos dos sistemas 

de saúde. A idade acima de 85 anos, por si só, constitui um dos fatores que determinam os 

riscos de vulnerabilidade.  

 

4.1.1.2. Sexo dos usuários idosos 

 

Figura 4.2. – Distribuição Sexo usuários idosos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Com relação ao sexo dos entrevistados, Figura 4.2, os dados apontam que 254 

respondentes (66,7%) são do sexo feminino. Isso corrobora a tendência mundial e nacional de 

feminilização da velhice. A maior expectativa de vida após atingir os 60 anos e menor 

mortalidade feminina explica essa diferença e faz com que essa taxa cresça cada vez mais. 

(GARRIDO, MENEZES, 2002). Como consequência disso quanto mais velho for o 

contingente estudado, maior será o número de mulheres (CAMARANO, 2006). 
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4.1.1.3. Autopercepção do estado de saúde 

 

Figura 4.3. – Distribuição da autopercepção do estado de saúde dos usuários idosos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

A autopercepção do estado de saúde é considerada um bom indicador de necessidade 

de cuidados de saúde (LIMA-COSTA, 2004). Na Figura 4.3, os dados demonstram que 234 

idosos (61,6%) referem que consideram sua saúde regular, 44 (11,6%), ruim e 95 (25%) 

consideram sua saúde boa, apesar da presença de uma doença crônica. Embora um estudo de 

Almeida, (2002) aponte que há subjetividade na análise desse parâmetro em virtude do 

mesmo sofrer influencia do nível de instrução e da renda, os dados da presente pesquisa 

reflete exatamente o contrário, ou seja, o nível de instrução (Figura, 4.7) e o poder aquisitivo 

(Figura, 4.9) não influenciaram na autopercepção do estado de saúde. Ficou patente, que a 

concomitância de doenças crônicas, (Figura, 4.4), principalmente o diabetes e as doenças 

reumáticas, foram determinantes para a auto avaliação do estado de saúde dos entrevistados. 

Portanto, os idosos que referiram possuir uma saúde muito boa, 07 (1,8%) não apresentavam 

nenhuma doença diagnosticada. 
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4.1.1.4. Prevalência de doenças nos usuários idosos 

 

Figura 4.4. – Distribuição das Doenças prevalentes diagnosticadas nos usuários idosos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Outro indicador considerado relevante para avaliar a vulnerabilidade dos idosos é a 

presença de doenças cardiovasculares e do diabetes. Os dados revelam a prevalência de 287 

casos de idosos (44,50%) com diagnóstico de hipertensão, 128 (19,84%) diabetes mellitus e 

133 (20,62%) artrite/reumatismo. Os 82 casos de outra doença que corresponde a (12,71%), 

destacam-se relatos da prevalência de osteoporose e gastrite. Considerando que o número de 

entrevistados foi de 383 usuários idosos, percebe-se, claramente, na Figura 4.4, a existência 

de comorbidade na população investigada o que constitui um agravante de risco. É pertinente 

ressaltar que o Ministério da Saúde disponibiliza para os serviços de saúde, protocolos 

específicos de tratamento para a Hipertensão e o Diabetes. Quanto às doenças reumáticas, o 

tratamento é garantido no Sistema Único de Saúde (SUS). A assistência aos pacientes com 

doenças reumáticas inclui desde o fornecimento de medicamentos até a realização de práticas 

integrativas (como acupuntura), associada à realização de exercícios que devem ter indicação 

do médico. Por isso, é fundamental a combinação de cuidados básicos de saúde, feitos nos 

serviços da Atenção Básica, com a atenção de especialistas do SUS.   
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4.1.1.5. Utilização dos serviços das UBS/ESF nos últimos 12 meses 

 

Figura 4.5. - Distribuição da Utilização dos serviços das UBS/ESF nos últimos 12 meses 

 

    Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Corroborando pesquisas realizadas por diversos autores, Negri et al.(2004); Guerra e 

Cerqueira (2006); Rodrigues et al. (2008), os dados confirmam que os idosos são o 

contingente populacional que mais utilizam os serviços de saúde da atenção básica, visto que 

205 (53,9%) buscaram atendimento mais de três vezes, 46 (12,1%) duas vezes, 53 (13,9%) e 

76 (20%) utilizaram os serviços das UBS/ESF por uma vez. Outro achado dessa pesquisa, que 

se contrapõe a outros estudos nacionais, foi à constatação do aumento de homens que buscam 

os serviços de saúde. Este fato foi observado, notadamente, nas UBS/ESF que estavam 

localizados nos Distritos Sanitários II e III.  
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4.1.1.6. Regime de convivência dos usuários idosos 

 

 

 

Figura 4.6. - Distribuição do Regime de Convivência dos usuários idosos 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Uma das características do envelhecimento no Brasil é o arranjo domiciliar, pois 

mostra que o idoso divide o domicílio com seus filhos e netos e que esse tipo de arranjo é 

chamado de multigeracional, acomodando 50% de idosos (RAMOS, 2003). No município de 

João Pessoa, segundo os dados apresentados no Gráfico 4.6 esse percentual é de 89,7%, visto 

que a maioria dos idosos respondeu que moram com o cônjuge 154 (40,5%) ou familiares, 

187 (49,2%). De resto, 38 (10%) moram sozinhos e apenas 01(0,3) em casa de longa 

permanência. 
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4.1.1.7. Nível de instrução dos usuários idosos 

 

Figura 4.7. – Distribuição nível de instrução usuários idosos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

 

Considerando a variável grau de instrução e/ou escolaridade, constata-se que 54 

(14,2%) dos idosos investigados são analfabetos, não sabem nem assinar o próprio nome. A 

maior parte, 192 (51,3%) é considerada analfabeto funcional. Isso implica em dizer que os 

idosos não concluíram nem a 3ª série do ensino fundamental. Os outros respondentes 53 

(13,9%) concluíram o ensino médio e somente 10 (2,6%) possuem ensino superior completo. 

Somando os dois percentuais, analfabetos e aqueles com menos de três anos de estudo, tem-se 

um total de 65,5% de idosos com baixa escolaridade. Esses resultados são superiores aos 

encontrados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios realizada em 2009 pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), onde foi constatado que 30,7% dos 

idosos tinham menos de um ano de instrução. Isso reafirma baixa escolaridade dos idosos 

brasileiros. 
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4.1.1.8. Situação dos usuários idosos no mercado de trabalho 

 

Figura 4.8. – Distribuição da situação do idoso no mercado de trabalho 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Com relação à situação do idoso no mercado de trabalho, Figura 4.8, os dados 

atestam que 295 (77,6%) são aposentados, 57 (15%) não são aposentados, 17 (4,5%) 

permanecem trabalhando e 11(2,9%) são aposentados e continuam trabalhando. Considerando 

que (31,1%) encontram-se na faixa etária entre 60-64 anos, é cada vez mais comum a 

permanência e volta desses idosos ao mercado de trabalho. Inclusive há incentivos 

governamentais para oportunizar e incentivar essa permanência e o retorno desses idosos as 

atividades produtivas até os 70 anos para o homem e 65 anos para a mulher, quando a 

aposentadoria é compulsória. Quanto aos 57 (15%) que relataram não ser aposentados e os 17 

(4,5%) que continuam trabalhando e também não são aposentados, após os 60, podem estar 

inseridos em duas situações: a primeira, é que estes idosos podem está completando o tempo 

de contribuição mínima obrigatória de 15 anos para Previdência Social para ter o direito à 

aposentadoria. A segunda situação remete ao problema dos trabalhadores informais que não 

contribuíram para Previdência Social pelo período mínimo exigido e por isso não tem direito 
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a aposentadoria. Nesses casos, o próximo tópico, renda dos idosos, esclarece o benéfico que 

os mesmos têm direito. 

 

4.1.1.9. Renda dos usuários idosos 

 

Figura 4.9. – Distribuição da renda entre os usuários idosos 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Garantir a toda população idosa um mínimo em termos de renda, são de 

responsabilidade estatal. Para tanto, o governo assegura a concessão do Benefício de 

Prestação continuada da Assistência Social – BPC
10

. Para acessá-lo não é necessário ter 

contribuído com a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e 

intransferível, que assegura a transferência mensal de 01 (um) salário mínimo ao idoso, com 

65 (sessenta e cinco) anos ou mais. Contudo o idoso deve comprovar não possuir meios de 

garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família. A renda mensal familiar per 

capita deve ser inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente (KERTZMAN, 2012). 

                                                           
10

 O BPC foi instituído pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, Lei nº 8.742, de 7/12/1993; pelas Leis nº 12.435, de 06/07/2011 e nº 12.470, de 31/08/2011. O 

BPC é um benefício da Política de Assistência Social, que integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. 
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Por isso, constata-se que a maioria, 223 idosos (59,0%) recebem um salário mínimo, 

92 (24,3%) dois salários e 34 (9,0%) três salários e somente 17 (4,5%) recebem mais de três 

salários. Os 12 usuários idosos (3,2) que relatam receber menos de um salário mínimo são 

autônomos. Resultados similares também foram encontrados pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios 2009. Pouco menos de 12,0% viviam com renda domiciliar per capita 

de até ½ salário mínimo e cerca de 70% já se encontravam aposentados (IBGE, 2009). 

Finalmente, para concluir esse tópico, é necessário esclarecer que a análise dos dados 

aqui apresentados, sobre o perfil dos idosos, retrata apenas os usuários dos serviços públicos 

ofertados pelas UBS/ESF da área urbana do Município de João Pessoa. O objetivo de 

identificar o perfil dos idosos, baseado nas variáveis do Probability of repeated admission-

Pra, propiciou, além do conhecimento demográfico e epidemiológico da população em 

estudo, a obtenção de um instrumento de previsibilidade de riscos no qual se pode identificar 

e estratificar os níveis de fragilidade dos idosos atendidos nas UBS/ESF. Cabe lembrar que o 

termo “dependência” está associado ao conceito de fragilidade que expressa à vulnerabilidade 

apresentada pelo indivíduo aos desafios do próprio ambiente (CALDAS, 2004).  

Essa condição pode ser encontrada em pessoas com mais de 85 anos ou naquelas 

mais jovens que apresentam uma combinação de doenças (comorbidade) ou limitações 

funcionais que reduzem a sua capacidade de adaptar-se ao estresse causado pela doença, 

internação ou situações de risco (SANTOS, SALES, 2007). Aliás, o nível de dependência dos 

usuários idosos representa um dos indicadores para à definição do prognóstico, o qual é 

utilizado para subsidiar o atendimento diferenciado e a indicação da internação de longa 

permanência na instituição hospitalar e/ou domiciliar.  

Além do mais, a identificação precoce dos idosos frágeis permite intervenções que 

podem prevenir a ocorrência de algumas doenças, reduzir o uso intensivo dos serviços 

hospitalares e evitar o risco de dependência. 

Considerando que a maioria dos idosos identificados na amostra, encontra-se na 

faixa etária entre 60-64 é são considerados “idosos jovens”, motivo pelo qual apresentam 

melhor estado de saúde, também têm, maior probabilidade de se beneficiarem com as 

ações/intervenções de caráter preventivo ao longo do tempo.  
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4.1.2. Escala SERVQUAL modificada  

 

A escala SERVQUAL foi utilizada como base para transformar os dados 

quantitativos, ou seja, transformar as expectativas e as percepções dos clientes em variáveis 

passíveis de medição. A Escala SERVQUAL original fora considerada pelos autores 

(PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988) como uma ferramenta possível de ser 

aplicada a todos os setores, no entanto, com o desenvolver de pesquisas posteriores, outros 

autores (CARMAN, 1990; CRONIN Jr.; TAYLOR, 1994a) sustentaram que a escala 

apresentava melhor desempenho quando adequada e adaptada ao seu ambiente e contexto 

neste caso, as UBS/ESF, serviços de saúde da atenção básica.   

Para viabilizar tal adaptação do questionário, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, que indicaram a solução de questionário utilizada por Righi, Schmidt e 

Venturini, (2009; 2010), a qual serviu de referência, por ser uma escala já validade e adaptada 

à realidade da Estratégia Saúde da Família. Baseando-se na Escala SERVQUAL original, 

Righi, Schmidt e Venturini, (2009; 2010) adaptaram e operacionalizaram a Escala 

SERVQUAL original, a qual contém 22 atributos determinantes da qualidade dos serviços 

divididos entre as cinco dimensões. 

A partir do instrumento desenvolvido por Righi, Schmidt e Venturini, (2009; 2010) 

foram realizadas adaptações na ferramenta de medição (questionário) no sentido de 

contextualizar a linguagem e realidade do contexto desta, a Estratégia Saúde da Família. A 

adaptação do instrumento de coleta de dados resultou em um questionário estruturado com 22 

questões relacionadas às cinco dimensões da SERVQUAL. 

Dessa forma, os atributos foram agrupados nas cinco dimensões de qualidade, sendo: 

04 atributos pertencentes à dimensão aspectos tangíveis, 04 à dimensão confiabilidade, 04 à 

dimensão capacidade de resposta, 05 à dimensão garantia e 05 à dimensão empatia. O Quadro 

4.1 demonstra como foi feito esse arranjo, apresentando os 22 atributos a utilizados para 

verificar a qualidade dos serviços das UBS/ESF, relacionados às cinco dimensões da 

SERVQUAL. 
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Quadro 4.1. – Atributos da escala SERVQUAL adaptados ao ambiente das UBS/ESF  

 

Questões 

 

 

RELAÇÃO DOS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS 

 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 

E
x

p
ec

. 

P
er

ce
p

. 

E1 P1 A UBS é limpa e conservada (piso, paredes, banheiros e equipamentos).  

A
S

P
E

C
T

O
S

 

T
A

N
G

ÍV
E

IS
 

E2 P2 A sala de espera e o consultório são confortáveis (cadeiras, claridade, ventilação, 

água).  

 

E3 

 

P3 

A Equipe de Saúde apresenta boa aparência (roupas, cabelos e calçados limpos) e 

possuem crachás de identificação com nome e função. 

 

E4 

 

P4 

Os materiais informativos (cartazes, murais e folhetos) são de fácil visualização e 

entendimento. 

 

E5 

 

P5 

A equipe de saúde informa precisamente a data e o horário do serviço a ser prestado 

(consultas, exames, visitas domiciliares etc.). 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

E
 

 

 

E6 

 

P6 

As datas marcadas para realização de consultas e exames são cumpridas como 

prometidas (atendimento prioritário, rapidez para conseguir realizar consulta). 

 

E7 

P

P7 

A equipe de saúde é capacitada para diagnosticar e tratar corretamente os problemas 

de saúde do usuário idoso. 

 

E8 

P

P8 

É fácil e rápido conseguir realizar os exames solicitados e consultas de especialistas 

(geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.).  

 

E9 

 

P9 

 

A equipe de saúde procura resolver com rapidez os problemas do usuário idoso.  

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

D
E

 R
E

S
P

O
S

T
A

 

 

 

E10 

 

 

P10 

A equipe de saúde informa sobre os serviços ofertados pela UBS (visita domiciliar, 

distribuição de medicamentos, vacinação, verificação de pressão arterial, teste 

glicêmico, curativos e outros).  

 

E11 

 

P11 

 

A equipe de saúde realiza com rapidez a visita domiciliar ao usuário idoso sempre que 

é solicitado.  

 

E12 

 

P12 

A equipe de saúde demonstra tranquilidade e boa vontade para responder as perguntas 

do usuário idoso, mesmo quando está ocupada.  

 

E13 

P

13 

É fácil e rápido para o usuário idoso chegar até esta UBS (acesso, localização, rampas, 

corrimãos).  
 

G
A

R
A

N
T

IA
 

 

E14 

 

P14 

As explicações/orientações dadas pela equipe de saúde sobre o diagnóstico, 

tratamento, evolução da doença e exames são claras, precisas e fáceis de entender. 

 

E15 

 

P5 

 

A equipe de saúde transmite confiança e segurança aos usuários idosos.  

 

E16 

 

P16 

 

A equipe de saúde utiliza a caderneta do idoso para anotar as orientações e/ou 

recomendações mais importantes para a continuidade do tratamento prescrito. 

 

E17 

 

P17 

A UBS tem todo o material e equipamentos necessários para que a equipe de saúde 

realize o atendimento do usuário idoso. 

E18 P18 A equipe de saúde atende os usuários idosos e familiares com educação e cortesia.  

 

E
M

P
A

T
IA

 

 

E19 

 

P19 

A equipe de saúde demonstra paciência e interesse para escutar as dúvidas, queixas, 

reclamações e sugestões dos usuários idosos. 

 

E20 

 

P20 

A equipe de saúde conhece os problemas de saúde e as necessidades individuais dos 

seus usuários idosos. 

 

E21 

 

P21 

A equipe de saúde proporciona apoio emocional e moral aos usuários idosos, 

principalmente aqueles mais debilitados. 

 

E22 

 

P22 

A equipe de saúde organiza, periodicamente, atividades recreativas (caminhadas, 

bazares, projeção de filmes) e palestra com temas de interesse dos usuários idosos 

(uso seguro de medicação contínua, alimentação saudável, atividade física).  

Fonte: Adaptado do Modelo de GAP Parasuraman, Zeithaml e Berry (1995); Righi, Schmidt e Venturini, 

(2010).   
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Conhecido os atributos dos serviços a ser avaliado, o passo seguinte foi verificar a 

perda de dados, ou missing values, e posteriormente a consistência interna do instrumento, 

conforme exemplificado nas próximas seções, 4.1.3 e 4.1.4.   

 

 

4.1.3. Dados Perdidos 

 

Dados perdidos, ou missing values, podem ser considerados como resultado de erros 

de entrada de dados, problemas de coleta de dados, derivados de erro sistemático ou mesmo a 

recusa do respondente em responder determinada pergunta. Hair Jr. et al. (2005) consideram 

que “raramente o pesquisador evita algum tipo de problema com dados perdidos, o 

importante, portanto, é identificar padrões e relações inerentes aos dados perdidos com 

finalidade de manter, o mais próximo possível, a distribuição original de valores”. Os autores 

afirmam que a taxa de dados perdidos com valor abaixo de 10%, para um caso, ou observação 

individual, poderão ser ignorados. Na amostra em questão, os dados apresentaram valor 

máximo de taxa de dados perdidos de 1,03%. Motivo pelo qual foi ignorado nas análises.  

 

4.1.4. Teste de confiabilidade do Instrumento SERVQUAL 

 

A confiabilidade é o grau em que a variável observada mede o verdadeiro valor que 

se pretende medir e se está livre de erro. Portanto, faz-se necessário avaliar o grau de 

consistência entre as múltiplas medidas de uma variável e medir se as variáveis estão isentas 

de erros aleatórios, ou seja, o grau em que uma escala produz resultados consistentes quando 

se faz medições repetidas da característica que se está medindo (HAIR Jr. et al., 2005). 

O teste Alfa de Cronbach busca verificar a consistência de interna dos dados e é 

aplicado nos casos em que o pesquisador necessita obter uma estimativa apropriada para a 

magnitude do erro da medida. Churchill Jr. (1979) e Hair Jr. et al (2005) sugerem que um 

valor aceitável seja igual ou superior a 0,70. 

Assim, para a análise da confiabilidade e estudo das características métricas do 

instrumento foi calculado o Alpha de Cronbach (consistência interna) da escala SERVQUAL. 

No Quadro 4.2 abaixo, apresenta-se as medidas de confiabilidade da escala SERVQUAL, os 

Alphas das subescalas, expectativas e percepções, e o alpha total respectivamente.  
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Quadro 4.2. – Medidas de confiabiliadade:Alpha de Cronbach da escala na amostra Estudada 

 

 

 

Dimensões Variáveis 

Expectativas 

Variáveis 

Percepções 

 

 

 

Amostra dos usuários idosos respondentes 

(n=385) 

Cronbach's 

Alpha 

Expectativas 

 

Cronbach's 

Alpha 

Percepções 

 

 

Classificação 

 

 

Aspectos 

Tangíveis 

EXP_1_A PER_1_D , 945 , 929  

EXP_2_A PER_2_D , 947 , 930 EXCELENTE 

EXP_3_A PER_3_D , 945 , 930  

EXP_4_A PER_4_D , 948 , 930 

 

 

 

 

Confiabilidade 

EXP_5_A PER_5_D , 945 , 927  

EXP_6_A PER_6_D , 945 , 930  

EXP_7_A PER_7_D , 946 , 927 EXCELENTE 

EXP_8_A PER_8_D , 946 , 933  

 

Capacidade 

Resposta 

EXP_9_A PER_9_D , 946 , 929  

EXP_10_A PER_10_D , 945 , 928 EXCELENTE 

EXP_11_A PER_11_D , 945 , 927  

EXP_12_A PER_12_D , 947 , 926  

 

 

Garantia 

EXP_13_A PER_13_D , 946 , 931  

EXP_14_A PER_14_D , 945 , 926  

EXP_15_A PER_15_D , 945 , 929 EXCELENTE 

EXP_16_A PER_16_D , 945 , 929  

EXP_17_A PER_17_D , 945 , 930  

 

 

Empatia 

EXP_18_A PER_18_D , 945 , 929  

EXP_19_A PER_19_D , 944 , 927  

EXP_20_A PER_20_D , 945 , 926 EXCELENTE 

EXP_21_A PER_21_D , 944 , 926  

EXP_22_A PER_22_D , 946 , 935  

TOTAIS 22 22 , 948 , 932 EXCELENTE 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Analisando o Quadro 4.2 acima, pode-se constatar que as sub-escalas expectativas e 

percepções surgiram como medidas com excelente confiabilidade de consistência interna. As 

duas escalas apresentaram adequada validade como medidas distintas das expectativas e 

percepções do desempenho dos serviços ofertados pelas UBS/ESF.  

Os alpha de Cronbach para o SERVQUAL de vinte e dois itens de 0,948 e 0,932, 

respectivamente, indicaram que a confiabilidade para ambas as escalas foi alta. Estes 

resultados sugerem uma excelente consistência interna entre os itens dentro de cada escala 

que confortavelmente superou os 0,70 pontos de corte recomendado por Nunnally (1978); 

Churchill Jr. (1979); Polit (2005) e Hair Jr. et al (2005). 

Assim sendo, os resultados indicaram que as escalas podem ser usadas com sucesso 

para avaliar a magnitude da diferença entre as percepções e expectativas dos usuários idosos. 
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Isso corrobora a tese de Veiga (2004) na qual afirma que os procedimentos para validar os 

construtos contidos na escala SERVQUAL já foram verificados e descritos por pesquisadores 

brasileiros como satisfatório. Ou seja, a consistência interna da escala, obteve correlações 

positivas, significativas e fortes em estudos realizados no setor de serviços no Brasil.  

Dando continuidade ao processo de análise do instrumento SERVQUAL, foi 

realizado o Teste de McNemar, para verificar se, de fato, houve mudança na opinião dos 

usuários idosos em relação às perguntas onde a percepção foi maior que a expectativa e 

naquelas onde a expectativa foi maior que a percepção. 

 

4.1.5. Teste de McNemar 

 

O teste desenvolvido por McNemar é usado para analisar frequências (proporções) 

de duas amostras relacionadas, isto é, tem como objetivo avaliar a eficiência de situações 

“antes” e “depois”, em que cada indivíduo é utilizado como o seu próprio controle. Para tanto, 

utiliza-se a mensuração em escala nominal para avaliar alterações da situação “após” em 

relação à situação “antes”. Os resultados encontrados são mostrados na Tabela 4.1, abaixo.  

 

Tabela 4.1. - Teste de McNemar 

 N Chi-squarea Asymp. Sig. 
Exact Sig.  

(2-tailed) 

EXP_1_A & PER_1_D 375 22,4 0,0001  

EXP_2_A & PER_2_D 367 39,051 0,0001  

EXP_3_A & PER_3_D 370   , 000b 

EXP_4_A & PER_4_D 284 52,742 0,0001  

EXP_5_A & PER_5_D 370 32,089 0,0001  

EXP_6_A & PER_6_D 378 85,263 0,0001  

EXP_7_A & PER_7_D 379 41,891 0,0001  

EXP_8_A & PER_8_D 377 218,005 0,0001  

EXP_9_A & PER_9_D 370 62,132 0,0001  

EXP_10_A & PER_10_D 373 19,314 0,0001  

EXP_11_A & PER_11_D 366 33,231 0,0001  

EXP_12_A & PER_12_D 369 31,243 0,0001  

EXP_13_A & PER_13_D 377 117,073 0,0001  

EXP_14_A & PER_14_D 369 35,22 0,0001  

EXP_15_A & PER_15_D 378   , 000b 

EXP_16_A & PER_16_D 363 37,026 0,0001  

EXP_17_A & PER_17_D 362 131,008 0,0001  

EXP_18_A & PER_18_D 376   , 000b 
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EXP_19_A & PER_19_D 376 28,265 0,0001  

EXP_20_A & PER_20_D 375 38,025 0,0001  

EXP_21_A & PER_21_D 356 28,658 0,0001  

EXP_22_A & PER_22_D 336 31,243 0,0001  

a. Continuity Corrected/ b. Binomial distribution used/ c. McNemar Test 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

De acordo com o teste de McNemar, constatou-se que as variáveis foram 

significativas, ou seja, todos os resultados encontram-se abaixo de 0,05. Portanto, existe 

evidencias estatísticas de que houve mudança na opinião dos usuários idosos em relação às 

perguntas onde a percepção foi maior que a expectativa e naquelas onde a expectativa foi 

maior que a percepção. 

Concluído os testes de confiabilidade, Alpha de Cronbach, e de significância 

McNemar passa-se para realização dos cálculos dos Gaps para os itens da escala 

SERVQUAL, de acordo com o que expõe o item 5.1.6 a seguir. 

 

4.1.6. Cálculo dos GAP´S para os itens da escala SERVQUAL 

 

Aos dados da amostra dos 381 usuários idosos, após serem tabulados e tratados, foram 

aplicados os cálculos dos Gaps da escala SERVQUAL de acordo com a equação dos Gap´s 

proposta por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988), apresentada na Figura 4.1.6 

abaixo. 

 

Figura 4.10. - Gap de qualidade do serviço  

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988). 

 

Onde: 

Gapi = avaliação da qualidade de serviços em relação ao item i; 

Pi = valor da medida de percepção do item i; 

Ei = valor da medida de expectativa do item i; 

i = variável entre 1 e 22. 
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Conforme os autores (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1985; 1988), o 

Gap é a medida resultante da diferença entre o valor da medida da percepção e o valor da 

medida da expectativa em relação a determinado item i. Para cada uma das dimensões da 

SERVQUAL é realizada a média do grupo, conforme Figura 4.11. 

 

Figura 4.11. – Cálculo do Gap da qualidade do serviço  

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988). 

Onde: 

 

 

 

 

     i e n = variável entre 1 e 22. 

 

Como considerado, a medida final de qualidade em serviço é atribuída à média da 

soma dos Gaps conforme demonstrado na Figura 4.12. 

 

Figura 4.12. – Cálculo do Gap 5 da qualidade do serviço 

 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988). 

 

Onde:  

Gap5 = média das médias dos valores de avaliação da qualidade de serviços em 

relação aos fatores relacionados à dimensão. 
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Assim sendo, foram utilizadas nesse estudo, as diferenças obtidas entre as médias das 

expectativas e percepções para determinar os GAP.s, ou seja, o nível de satisfação e/ou 

insatisfação dos usuários idosos em relação aos atributos dos serviços ofertados pelas 

UBS/ESF, em cada um das dimensões avaliadas. A Tabela 4.2 expõe os resultados 

encontrados. 

 

Tabela 4.2. – Diferença entre as médias das expectativas e percepções e GAP´s 

 

Questões 

Expectativa 

 (frequência) 

Percepção 

 (frequência) 

Expectativa 

(Médias) 

Percepção 

(Médias) 

GAP 

(P-E) 

 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 

Ex
p

e
c 

 
P

er
ce

 

 

E1 

 

P1 
 

145 

 

241 

 

4,80 

 

4,27 

 

-0,53 

 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

T
A

N
G

ÍV
E

IS
 

M
éd

ia
 =

 -
0

,6
5
 

 

E2 

 

 

P2 

 

229 

 

157 

 

4,75 3,89 -0,86 

E3 

 

P3 

 

71 

 

315 

 

4,83 

 

4,59 

 

-0,24 

 

E4 P4 203 

 

183 

 

4,62 

 

3,65 

 

-0,97 

 

E5 P5 129 

 

257 

 

4,83 

 

4,25 

 

-0,58 

 

 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

E
 

M
éd

ia
 =

-1
,1

9
  

E6 P6 230 

 

156 

 

4,84 

 

3,65 

 

-1,19 

 

E7 

 

P7 

 

120 

 

266 

 

4,85 

 

4,24 

 

-0,61 

 

E8 P8 325 

 

61 

 

4,83 

 

2,43 

 

-2,40 

 

E9 

 

P9 

 
183 

 

203 

 

4,82 

 

3,94 

 

-0,89 

 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

D
E

 R
E

S
P

O
S

T
A

 

M
éd

ia
 =

 -
0

,5
6
 

E10 P10 81 

 

305 

 

4,83 

 

4,47 

 

-0,36 

 

E11 P11 109 

 

277 

 

4,85 

 

4,32 

 

-0,53 

 

E12 P12 120 266 4,71 4,23 -0,48 

E13 P13 244 142 4,85 3,41 -1,44 

 

G
A

R
A

N
T

IA
 

M
éd

ia
 =

 -
0

,9
1
 

E14 P14 

 
140 246 4,83 4,24 -0,59 

E15 P15 
65 321 4,87 4,64 -0,24 

E16 P16 123 

 

263 

 

4,84 

 

4,27 

 

-0,57 

 

E17 Q17 302 84 4,86 3,16 -1,70 

E18 P18 87 299 4,86 4,54 -0,32 

 

E
M

P
A

T
IA

 

M
éd

ia
 =

 -
 0

.5
2
  

E19 

 

P19 
 

110 

 

276 
4,83 4,36 -0,46 

 

E20 

 

P20 
 

145 

 

241 
4,79 4,18 -0,62 

 

E21 

 

P21 

 

126 

 

 

260 

 

4,79 4,24 -0,56 

E22 P22 161 225 4,75 4,09 -0,65 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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4.1.7. Análise dos GAPS do instrumento SERVQUAL 

 

Os resultados da pesquisa realizada junto aos 385 usuarios idosos das cinco 

UBS/ESF são apresentados através do uso da escala SERVQUAL, adaptada para avaliar os 

Gaps na qualidade desses serviços. Neste caso, os dados perdidos, quatro entrevistados, que 

corresponde a 1,03% da amostra, foram ignorados. Além disso, na análise são apresentados 

somente os resultados que obtiveram confiabilidade e significância nos níveis requeridos pela 

literatura estudada. 

Conforme estabelecido na seção 4.1.6, a mensuração dos níveis de satisfação dos 381 

usuários idosos com os serviços ofertados pela UBS/ESF do municipio de João Pessoa deu-se 

através do cálculo da diferença entre as percepções e expectativas desses usuários quanto ao 

serviço recebido (GAP). Dessa forma, os resultados foram analizados em função de cada item 

que o Gap contém para cada dimensão obtida pela escala proposta.  

O Gap como considarado na seção 4.1.6, é a diferença entre a percepção (P) e as 

expectativas (E) dos clientes e, neste estudo, pode alcançar valores de 4 a - 4, pois a escala de 

likert utilizada para avaliar as percepções e expectativas da qualidade dos serviços utilizou 

valores entre 1 a 5. Então, o resultado positivo de Gap (P-E>0) significa que a percepção (P) 

do serviço excedeu as expectativas (E) e infere que o serviço esteja excedendo, surpreendendo 

as expectativas do cliente. Em contrapartida, resultados negativos do Gap (P-E<0) 

determinam que a percepção do serviço seja menor que a expectativa, e isto significam que o 

serviço está insatisfatório ou inaceitável e, portanto, devem ser tomadas atitudes por parte dos 

gestores visando à melhoria da qualidade do referido serviço. No caso do Gap ser nulo, 

considera-se que a percepção do serviço atendeu o nível de expectativa esperado pelo cliente, 

ou seja, que supriu as suas expectativas. 

Segundo a Tabela 4.2 que apresenta as médias de expectativa, de percepção e os 

Gaps para cada atributo relacionado à qualidade dos serviços, nota-se, no geral, que para todas 

as variáveis da escala ocorreram Gaps negativos, pois as expectativas dos usuários não são 

surpreendidas. Podendo-se deduzir que os usuários estivessem insatisfeitos. No entanto, ao 

considerar que os valores médios atribuídos à percepção dos serviços, somente em um 

momento atinge valor abaixo de -2, conclui-se que a maioria dos serviços encontra-se dentro 

da zona de tolerância aceitável. Segundo Johnston (1994), os clientes aceitam variações no 

desempenho do serviço que recebem, e conclui que tais variações apresentam efeito marginal 
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sobre as percepções de desempenho. O autor propõe, de forma prática, uma ferramenta com o 

objetivo de abordar a avaliação e mensuração de tais variações nos serviços: a zona de 

tolerância. Assim, ao invés de avaliar o serviço como insatisfatório, se pode supor que a 

qualidade dos serviços esteja dentro de uma zona de tolerância aceitável (JOHNSTON, 1994; 

JOHNSTON, CLARK, 2010), tal qual exemplificado na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13. – Zona de tolerância 

 

Fonte: Adaptado de Johnston (1994) e Johnston e Clark (2010). 

 

 

4.1.8. Análise dos resultados das Dimensões 

 

Partindo do princípio de que a qualidade dos serviços ofertados pelas UBS/ESF 

deriva dos resultados da análise dos Gaps encontrados, tanto nos atributos dos serviços como 

nas cinco dimensões da qualidade investigados, foram utilizados os cálculos das médias 

apresentadas na Tabela 4.2 e os critérios preconizados por Johnston (1994) e Johnston e Clark 

(2010), para identificar os níveis de satisfação e/ou insatisfação dos usuários idosos com os 

referidos serviços. 

Desse modo, se apresenta a partir desse momento, as análises das dimensões, 

segundo a ordem estabelecida nesse estudo: 1º Aspectos tangíveis, 2º confiabilidade, 3º 

capacidade de reposta, 4º segurança e 5º empatia, a partir das Figuras 4.14 a 4.18 a seguir:  
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4.1.8.1. Análise dos resultados da Dimensão Aspectos Tangíveis 

 

A dimensão Aspectos Tangíveis refere-se à aparência das instalações físicas, dos 

equipamentos e dos profissionais, além dos materiais de comunicação. Pode-se considerar que 

essa dimensão está relacionada principalmente a estrutura física do local onde o serviço é 

prestado.  

A Figura 4.14, alusiva aos resultados nesta dimensão, apresenta as questões 2 (a sala 

de espera e o consultório são confortáveis: cadeiras, claridade, ventilação, água), com Gap 

negativo de -0,86, e a questão 4 (os materiais informativos: cartazes, murais e folhetos são de 

fácil visualização e entendimento) com Gap negativo de -0,97. Apesar da questão 2 ter 

alcançado segunda pior avaliação, constatou-se enloco que a infraestrutura das UBS/ESF A, 

B, C, D são de ótima qualidade. Ou seja, o projeto arquitetônico e as instalações físicas 

obedeceram a todos os critérios preconizados pelo Ministério da Saúde para funcionamento 

de uma unidade básica de saúde (2006).  A única exceção diz respeito à UBS E, que funciona 

em uma casa alugada no bairro Castelo Branco e não apresenta as condições mínimas 

exigidas para o funcionamento de um serviço de saúde. Nas outras quatro UBS/ESF 

investigadas, o único aspecto negativo observado esta relacionado à inexistência de um 

sistema de refrigeração. Com relação ao gap da questão 4, que obteve a pior avaliação, de fato 

não visualizou-se nenhum em material informativo, somente alguns cartazes sobre prevenção 

do câncer de mama. É importante pontuar que o período de coleta de dados, coincidiu com o 

mês outubro rosa. 

As questões 1 (a UBS é limpa e conservada: piso, paredes, banheiros e 

equipamentos) com Gap negativo de -0,53 correspondem a terceira pior avaliação e se 

relaciona com os problemas decorrentes de manutenção de equipamentos. A questão 3 (a 

equipe de saúde apresenta boa aparência: roupas, cabelos e calçados limpos e possuem 

crachás de identificação com nome e função) apresentou o menor Gaps negativos de 0,24. 

Esse fato pode ser atribuído ao não uso de crachás.  Observou-se que nenhum membro da 

equipe de saúde e os demais funcionários das UBS/ESF possuem crachás. Este fato, muitas 

vezes, dificulta/inviabiliza a identificação dos profissionais da equipe de saúde.   
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Figura 4.14. – Análise da Dimensão Aspectos Tangíveis 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

4.1.8.2. Análise dos resultados da Dimensão Confiabilidade 

 

Com relação à Dimensão Confiabilidade, que traduz à habilidade em realizar o 

serviço no tempo prometido de forma confiável e precisa, conforme se observa na Figura 

4.15, a questão 8 (é fácil e rápido conseguir realizar os exames solicitados e consultas de 

especialistas (geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas entre outros) aparece como o item 

mais crítico de todas as dimensões, com Gap negativo de -2,40. Este foi o único dos atributos 

avaliados que ultrapassou a zona de tolerância, gerando insatisfação. Em seguida, a questão 6 

(as datas marcadas para realização de consultas e exames são cumpridas como prometidas: 

atendimento prioritário, rapidez para conseguir realizar consulta), com Gap negativo de - 

1,19 reafirma com menor impacto a insatisfação dos usuários com a questão 8. As outras 

questões, 5 (a equipe de saúde informa precisamente a data e o horário do serviço a ser 

prestado: consultas, exames, visitas domiciliares entre outros) e a 7 (a equipe de saúde é 

capacitada para diagnosticar e tratar corretamente os problemas de saúde do usuário idoso) 

com respectivos Gaps negativos de -0,58 e -0,61, encontram-se na zona de tolerância e são 

considerados com qualidade satisfatória. Por apresentar um forte impacto na qualidade dos 
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serviços prestados pelas UBS/ESF, os gestores precisam intervir, com urgência, nessa 

dimensão a fim de melhorar confiabilidade dos usuários idosos. 

 

Figura 4.15. – Análise da Dimensão Confiabilidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.1.8.3. Análise dos resultados da Dimensão Capacidade de Resposta 

 

A dimensão Capacidade de resposta, cujos atributos investigados são citados nas 

questões 9 (a equipe de saúde procura resolver com rapidez os problemas do usuário idoso), 

Gap -0,89; 10 (a equipe de saúde informa sobre os serviços ofertados pela UBS: visita 

domiciliar, distribuição de medicamentos, vacinação, verificação de pressão arterial, teste 

glicêmico, curativos e outros) com Gap -0,36; 11 (a equipe de saúde realiza com rapidez a 

visita domiciliar ao usuário idoso sempre que é solicitado) com Gap -0,53 e 12 (a equipe de 

saúde demonstra tranquilidade e boa vontade para responder as perguntas do usuário idoso, 

mesmo quando está ocupada) com Gap –0,48. Confirmam a satisfação dos usuários idosos 

com disposição da equipe de saúde em ajudá-los e também em prover-lhes os serviços 

imediatamente. 
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Figura 4.16. – Análise da Dimensão Capacidade de Resposta 

 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.1.8.4. Análise dos resultados da Dimensão Garantia 

 

A Dimensão Garantia Figura 4.17, que está relacionada ao conhecimento e a 

cortesia da equipe de saúde e as suas habilidades em transmitir confiança e segurança 

apresentaram na questão 13, (é fácil e rápido para o usuário idoso chegar até esta UBS: 

acesso, localização, rampas, corrimãos) Gap de -1,44 e na questão 17 (a UBS tem todo o 

material e equipamentos necessários para que a equipe de saúde realize o atendimento do 

usuário idoso) Gap de -1,70. As outras questões, 14 (as explicações/orientações dadas pela 

equipe de saúde sobre o diagnóstico, tratamento, evolução da doença e exames são claras, 

precisas e fáceis de entender), Gap de -0,59; 15 (a equipe de saúde transmite confiança e 

segurança aos usuários idosos) Gap -0,24 e 16 (a equipe de saúde utiliza a caderneta do 

idoso para anotar as orientações e/ou recomendações mais importantes para a continuidade 

do tratamento prescrito) Gap de -0,57. Os resultados encontrados apontam, mais uma vez, 

que os usuários consideram a qualidade dos serviços satisfatória. A percepção de um nível de 

qualidade aceitável em relação aos serviços ofertados pelas UBS/ESF está relacionada, 

principalmente, com a falta de material e insumos nas UBS/ESF. Esse fato tem sido motivo 

de queixas recorrentes nas UBS. Com relação à questão 13, segundo relato de uma Agente 

Comunitário de Saúde da Unidade A, o acesso dos usuários idosos a unidade foi prejudicado 
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após a integração
11

 tendo em vista que os mesmos precisam atravessar uma via pública com 

intenso tráfego de automóveis. 

 

Figura 4.17. – Análise da Dimensão Garantia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.1.8.5. Análise dos resultados da Dimensão Empatia 

 

Finalmente, a Dimensão Empatia, representada pela Figura 4.18, de forma 

semelhante às demais dimensões obteve em todas as questões avaliadas 18 (a equipe de saúde 

atende os usuários idosos e familiares com educação e cortesia.); 19 (a equipe de saúde 

demonstra paciência e interesse para escutar as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões 

dos usuários idosos); 20 (a equipe de saúde conhece os problemas de saúde e as necessidades 

individuais dos seus usuários idosos); 21 (a equipe de saúde proporciona apoio emocional e 

moral aos usuários idosos, principalmente aqueles mais debilitados) e 22 (a equipe de saúde 

organiza, periodicamente, atividades recreativas caminhadas, bazares, projeção de filmes e 

palestra com temas de interesse dos usuários idosos: uso seguro de medicação contínua, 

alimentação saudável, atividade física) os respectivos Gaps negativos de -0,32; -0,46; -0,62; -

0,56 e -0,63. Apesar da constatação dos Gaps negativos para todos os atributos avaliados, esta 

foi à dimensão que obteve melhor média de Gaps (-0,52) entre os entrevistados. Esse 

                                                           
11

 A integração consiste no processo de relocação de três até quatro UBS em um único prédio. O projeto 

arquitetônico desses prédios obedece a um conjunto de normas de qualidade preconizadas pelo Ministério da 

Saúde para abrigar este serviço de saúde. 
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resultado nos remete aos impactos positivos das ações de acolhimento
12

 realizada nas 

UBS/ESF. 

 

Figura 4.18. – Análise da Dimensão Empatia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.1.9. Análise conjunta dos resultados dos Gaps e importância das Dimensões da 

Qualidade  

 

Dando continuidade ao processo de análise dos Gaps e objetivando verificar qual 

dimensão tem maior impacto na percepção da qualidade dos serviços, foi solicitado aos 

usuários idosos que avaliassem, colocando uma nota (de 0 a 10), nos atributos dos serviços das 

UBS/ESF que consideravam mais importante para que um serviço de saúde fosse de qualidade. 

Para tanto, foram elaboradas 5 questões de forma que cada uma dessas questões contemplasse o 

significado de cada uma das 5 dimensões avaliadas, segundo os critérios mostrados na Tabela 

4.3 abaixo. 

 

 

 

                                                           
12

 O acolhimento é uma ação tecno-assistencial que pressupõe a mudança da relação profissional/usuário e sua 

rede social através de parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de solidariedade, reconhecendo o usuário como 

sujeito e participante ativo no processo de produção da saúde. 
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Tabela 4.3. – Atribuição de notas para avaliar a importância da qualidade dos serviços 

0-3 4-5 6-8 9-10 

Sem importância Pouco importante Importante Muito importante 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Considerando que a atribuição da nota entre 6 e 8, corresponde à opção “importante”, 

os resultados obtidos através das médias das respostas, com variação entre 8,09 e 8,90, e 

desvio padrão de 2,269, conforme demonstrado na Tabela 4.4 indicam que os usuários idosos 

consideram que todas as dimensões da qualidade são importantes para determinar a qualidade 

dos serviços das UBS/ESF.  

 

Tabela 4.4. – Avaliação da Importância das Dimensões para os Usuários Idosos 

 

 

 

Questões 

Importância dos atributos dos serviços 

 

Amostra dos usuários idosos respondentes  

Válidos (n=381) 

Perdidos 04 

Média 

 

Desvio 

Padrão 

 

 

Dimensões 

 

1. Os aspectos físicos, tais como acesso, limpeza, 

conservação da UBS e dos móveis e equipamentos 

e aparência da equipe de saúde. 

   

8,09 1,810 Aspectos 

Tangíveis 

   

 

2. A capacidade e empenho da equipe de saúde de 

prestar o serviço na data e no horário prometido. 

   

8,43 

 

1,745 Confiabilidade 

   

 

3. A competência técnica, o conhecimento da equipe 

de saúde e a habilidade deles em transmitir 

segurança e confiança nos serviços prestados. 

   

8,62 1,695 Capacidade 

Resposta 

   

 

4. O interesse e paciência que a equipe de saúde 

demonstra para escutar as dúvidas, queixas, 

reclamações e sugestões dos usuários idosos. 

   

8,55 1,813 Garantia 

   

 

5. A educação, amabilidade e cortesia com que a 

equipe de saúde trata os usuários idosos. 

   

8,90 2,269 Empatia 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Assim sendo, procedeu-se a análise conjunta dos Gaps encontrados nas dimensões e 

as médias atribuídas pelos usuários idosos à importância de cada dimensão na qualidade dos 

serviços. 
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Analisando a Tabela 4.4, acima, percebe-se que a dimensão empatia foi considerada 

como a mais importante pelos usuários, com média de 8,90. Considerando que esta dimensão 

está relacionada à educação, amabilidade e cortesia com que a equipe de saúde trata os 

usuários idosos (atenção individualizada, o respeito, a consideração, o esforço para entender e 

satisfazer o cliente), constata-se o quanto os usuários idosos valorizam os aspectos pautados 

na relação interpessoal entre a equipe de saúde, na qualidade em saúde. Esse fato corrobora os 

resultados evidenciados por estudos desenvolvidos por Donabedian (1990) e Gemmel et al. 

(2002), que citam ser esta a base do julgamento da qualidade em serviços de saúde por parte 

dos usuários. 

Relacionando a importância da dimensão empatia ao seu desempenho através da 

avaliação do Gap, nota-se que esta, ao ser considerada a dimensão mais importante apresenta-

se com o menor Gap negativo de -0,52. A constatação de uma maior atenção dos profissionais 

e gestores de saúde na operacionalização das práticas de humanização e acolhimento, 

realizada nas UBS/ESF, estão se refletindo na melhoria dos níveis de satisfação dos usuários 

idosos. 

A dimensão capacidade de resposta está em segundo lugar de importância 

apresentando média de 8,62. Esta dimensão refere-se à competência técnica, o conhecimento 

da equipe de saúde e a habilidade deles em transmitir segurança e confiança nos serviços 

prestados. O Gap de -0,56 resultantes da avaliação na dimensão capacidade de resposta 

colocam-na, juntamente com a dimensão empatia, como a segunda melhor avaliada pelos 

usuários idosos. Contudo, a qualidade “aceitável”, demonstra a necessidade de ações no 

sentido de melhorar esses aspectos para que ocorra uma melhoria nos níveis de satisfação dos 

usuários idosos com os serviços prestados pelas UBS/ESF.  

A dimensão garantia aparece em terceiro lugar de importância, com média de 8,55, 

muito próxima à média obtida pela dimensão capacidade de resposta. A dimensão garantia 

envolve o interesse e paciência que a equipe de saúde demonstra para escutar as dúvidas, 

queixas, reclamações e sugestões dos usuários idosos. Outros estudos envolvendo o setor da 

saúde, como o de Cabral (2007) no setor de internação de um hospital; o de Ansuj, Zenckner e 

Godoy (2005), em serviços odontológicos; o de Griebeler (2006), em serviços fisioterápicos, 

evidencia que a dimensão garantia apresenta destaque na avaliação de serviços de saúde, 

aparecendo como a dimensão mais importante nestes estudos.   

Esse fato pode ser justificado utilizando-se a ideia de Zeithmal e Bitner (2003), na 

qual a dimensão garantia torna-se mais importante devido à percepção de alto risco nos 
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serviços desenvolvidos por parte dos clientes, como no caso de assistência a saúde, bancos, 

seguros e serviços advocatícios.   

Apesar de obter Gap negativo na média entre percepção e expectativa (-0,91), a 

dimensão garantia foi a que obteve a segunda pior avaliação entre as dimensões. E, sendo esta 

considerada a terceira mais importante, ações que visem à melhoria de sua percepção pelos 

usuários idosos tomam proporções significativas para o aumento da satisfação com o serviço. 

Na quarta colocação, a dimensão confiabilidade obteve a segunda pior média (8,43), 

sendo considerada a segunda menos importante na avaliação dos usuários. A dimensão 

confiabilidade compreende a capacidade e empenho da equipe de saúde de prestar o serviço 

na data e no horário prometido. É importante lembrar que estudiosos da qualidade, como 

Lovelock e Wright (2004), relatam a dimensão confiabilidade como a de maior importância, 

tendo em vista que um serviço que não é confiável é um serviço deficiente a despeito de seus 

outros atributos. Da mesma forma, os autores do instrumento SERVQUAL asseveram ser a 

confiabilidade o aspecto que os usuários mais consideram ao avaliar um serviço 

(PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988).  

Então, apesar da quarta colocação em relação a sua importância para qualidade dos 

serviços ofertados pelas UBS/ESF e o resultado da média do Gap negativo de -1,19 que a 

coloca como a primeira dimensão pior avaliada pode-se inferir que: a desconfiança dos 

usuários idosos em relação à solução dos problemas ocasionados pela dificuldade em realizar 

exames e consultas a especialista é muito grande. E, por sua vez, esse fato contribui para uma 

total falta de confiança na solução desses problemas. Dai a sua classificação em 

antepenúltimo lugar em importância para a qualidade dos serviços de saúde. Frente a isso, 

pode-se afirmar que os referidos atributos das questões 8 e 6 merecem uma análise 

diferenciada por parte dos responsáveis pelo serviço, instigando reflexões e análises das 

causas que originam o problema que causa tanto descontentamento nos usuários idosos. 

E, por fim, na quinta colocação de importância encontra-se a dimensão tangibilidade, 

referente aos aspectos físicos, tais como acesso, limpeza, conservação da UBS e dos móveis e 

equipamentos e aparência da equipe de saúde. Esta dimensão obteve a terceira pior avaliação, 

com Gap negativo de -0,65. Pode-se justificar e relacionar essa avaliação negativa 

principalmente à ausência de um sistema de refrigeração e a falta de manutenção dos 

equipamentos do consultório odontológico. Muitas vezes, defeitos nesses equipamentos, 

inviabilizam o atendimento aos usuários idosos.  
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Considerando, ainda, que os usuários idosos avaliaram que todas as dimensões são 

importantes para qualidade dos serviços prestados pelas UBS/ESF, o seu nível de tolerância 

fica bastante reduzido. Nesse sentido, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) defendem a 

hipótese de que em se tratando de qualidade de serviços, deve existir uma associação inversa 

entre importância e tolerância, no sentido de que quanto maior for à importância atribuída 

pelo usuário à determinada dimensão da qualidade, mais estreita deve ser a faixa de tolerância 

correspondente. 

Contudo não se deve esquecer a tese de Babakus e Boller (1992 apud MIGUEL, 

SALOMI, 2004) e seus argumentos de que a importância das dimensões varia de acordo com 

o tipo de serviço avaliado, podendo uma dimensão ser considerada importante para um 

serviço e obter pouca importância em outro serviço.  

Assim sendo, conclui-se que o importante ao verificar os resultados obtidos nas 

dimensões é compreender o significado de cada dimensão. É dizer: o quanto ela representa na 

avaliação dos pesquisados e, com base nesses dados, promover ações que impactem nesses 

aspectos, visando à melhoria da qualidade do serviço oferecido e o aumento nos níveis de 

satisfação dos usuários. 

Nesse sentido, Díaz (2003) assinala que o ponto de partida de toda gestão, para obter 

um serviço de qualidade, consiste em captar as exigências dos clientes e analisar a forma de 

oferecer soluções que respondam as suas necessidades.  

Diante do exposto e considerando que existe uma maior prevalência de usuários 

idosos do sexo feminino, se fez necessário investigar se havia mudanças na percepção da 

qualidade associada ao sexo dos investigados. Para tanto, foi formulada a hipótese H5 - A 

satisfação dos usuários idosos com os serviços ofertados pelas UBS/ESF não depende do 

gênero, a qual foi testada através do teste de Mann-Whiteney. 

 

4.1.10. Teste Wicoxon-Mann Whiteney 

 

O teste de Wicoxon-Mann-Whiteney ou simplesmente teste de Mann-Whitney, é um 

teste não-paramétrico adequado para comparar as funções de distribuição de uma houve 

mudanças significativas entre as expectativas e percepções dos usuários idosos nas cinco 

dimensões de qualidade investigada considerando a variável sexo, utilizou-se o teste Mann-

Whiteney. Os resultados são mostrados na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5. - Resultados de p-valor para a expectativa e percepção dos usuários idosos em 

relação às cinco dimensões 

    

Aspectos  

Tangíveis 
Confiabilidade 

Capacidade  

de Resposta 
Garantia Empatia 

Expectativa 
p-valor 

0,828 0,913 0,205 0,899 0,147 

Percepção 0,898 0,691 0,836 0,429 0,977 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013./ a. Grouping Variable:Sexo 

 

Analisando a Tabela 4.5, verifica-se que todos os p-valores do questionário sobre 

expectativas e percepções são superiores a 0,05, isso indica que não houve diferença 

significativa na média das respostas dos usuários idosos em relação ao sexo nas cinco 

dimensões. Logo, confirma-se a hipótese de que os níveis de satisfação independem do 

gênero/sexo dos usuários idosos. 

 

4.1.10. Análise dos resultados da avaliação dos profissionais das equipes de 

saúde  

 

A Saúde da Família está inserida na Atenção Básica como estratégia de reorientação 

do modelo assistencial e é operacionalizada mediante a implantação de equipes 

multiprofissionais nas UBS.  

Por sua vez, essas equipes de saúde são responsáveis pelo acompanhamento de um 

número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada e desenvolvem 

ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais 

frequentes, objetivando a manutenção da saúde desta comunidade.  

Partindo do princípio de que a equipe de saúde é a principal provedora dos serviços 

de saúde prestados nas UBS/ESF e que estes profissionais estão na “linha de frente” da porta 

de entrada do sistema de saúde, reforça a importância da identificação e mensuração da 

percepção da qualidade de seus desempenhos pelos usuários idosos. 

Assim, seguindo o mesmo procedimento utilizado na seção 4.1.9, foi solicitado aos 

usuários idosos que atribuíssem uma nota (de 0 a 10), para a qualidade geral do serviço das 

UBSs e para cada um dos profissionais pertencente à Equipe de Saúde, considerando os 

intervalos descritos na Tabela 4.6.  
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Tabela 4.6. – Atribuição de notas para avaliar a qualidade dos serviços prestados pela equipe 

de saúde 

0-3 4-6 7-8 9-10 

Sem qualidade Baixa qualidade Boa qualidade Excelente qualidade 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013 

 

As análises e discussões dos resultados serão apresentados nos próximos parágrafos, 

através das Figuras 4.19 a 4.25.  

A primeira variável analisada, Figura 4.19, a qualidade geral do serviço das UBS, 

segundo apontam os dados da avaliação realizada pelos usuários idosos, 14 (3,6%) 

consideram que os serviços são sem qualidade; 41 (10,7%) baixa qualidade; 173 (45,4%) boa 

qualidade e 153 (40,1) excelente qualidade.  

 

 

Figura 4.19. - Qualidade Geral do serviço das UBSs 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Com relação à avaliação da qualidade dos serviços prestados pelos Agentes 

Comunitários de Saúde das UBS aos usuários idosos obteve-se os seguintes resultados: baixa 

qualidade, 15 (3,9%); boa qualidade, 51 (13,4%) e excelente qualidade, 315 (82,7%). 

Conforme demonstrado na Figura 5.20 abaixo. 
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Figura 4.20. – Qualidade dos serviços prestados pelos Agentes Comunitários de Saúde 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Considerando que o agente comunitário de saúde e o principal elo de ligação entre o 

usuário e as UBSs/ESF o reconhecimento da qualidade dos serviços prestados aos idosos 

reflete o bom desempenhos desses profissionais.   

Com relação aos serviços prestados pelos técnicos de enfermagem, 3 (0,8%) sem 

qualidade; 35 (9,2%) baixa qualidade; 179 (47.2%) boa qualidade e 162 (42,7%) dos idosos 

avaliaram que o desempenho como de excelente qualidade.  

 

Figura 4.21. - Serviços prestados pelos técnicos de enfermagem desta UBS 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Tratando-se dos serviços prestados pelos atendentes de consultório dentários se 

obteve os resultados seguintes, 7 (1,9%) sem qualidade, 25 (6,5%) baixa qualidade; 140 

(36,8%) boa qualidade e 209 (54,9%) de excelente qualidade. 
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Figura 4.22. - Serviços prestados pelos atendentes de consultório dentário desta UBS 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Os Serviços prestados pelo (a) enfermeiro (a) das USF foram avaliados por 1(0,3%) 

como sem qualidade; 18 (4,7%) sem qualidade; 83 (21,8%) boa qualidade e 279 (73,2%) de 

excelente qualidade. 

 

Figura 4.23. - Serviços prestados pelo (a) enfermeiro (a) desta USF 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Os resultados referentes à avaliação realizada pelos usuários idosos em relação aos 

serviços prestados pelos odontólogos (dentista) nas UBS retratam que 10 (2,6%) sem 
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qualidade; 34 (8,9%) baixa qualidade; 79 (20,8) boa qualidade e 258 (67,7%) excelente 

qualidade. 

Figura 4.24. - Serviços prestados pelo odontólogo (dentista) desta UBS 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Finalmente, a avaliação dos serviços prestados pelos médicos nas UBS, demonstra 

que 2 (0,5) consideram o serviço sem qualidade; 13 (3,4%) baixa qualidade; 71 (18,6) boa 

qualidade e 295 (77,4%) de excelente qualidade. 

 

Figura 4.25. - Serviços prestados pelo médico desta UBS 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Ao cotejar os resultados do presente estudo com a pesquisa desenvolvida pela 

Ouvidoria do SUS entre os anos de 2011/2012, na qual os cidadãos, com idade maior de 16 
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anos, foram ouvidos sobre a qualidade do cuidado que receberam dos profissionais das 

equipes de saúde na atenção básica, observou-se que, em ambas, os resultados da avaliação 

foram positivos.  

Na referida pesquisa, Bolzan, et al. (2011,2012), também solicitou aos entrevistados 

que avaliassem o atendimento prestado pelos profissionais da Atenção Básica. Dentre os 

entrevistados que receberam a visita do agente comunitário de saúde, 72,73% consideraram 

sua atuação “boa” ou “muito boa”, 20,35% consideraram regular e 5,97% “ruim” ou “muito 

ruim” 

Com relação ao atendimento da equipe de enfermagem, também avaliado pelos 

entrevistados, 62,96% avaliaram o atendimento da equipe de enfermagem como “bom” ou 

“muito bom”, 25,93% consideraram regular e 10% avaliaram como “ruim” ou “muito ruim”. 

No que tange ao atendimento dos médicos, 71,9% dos respondentes avaliaram o 

como “bom” e “muito bom”, 17,29% como “regular” e 9,92% como “ruim” ou “muito ruim”.  

Sobre o atendimento dos dentistas, 79,68% dos entrevistados avaliaram como “bom” 

ou “muito bom”, 11,73% como regular e apenas 7,58% consideraram o atendimento “ruim” e 

“muito ruim”. 

O reconhecimento da qualidade dos serviços prestados pela equipe de saúde aumenta 

o vínculo de confiança entre os usuários dos serviços e a equipe provedora desses serviços. 

Este fato é bastante significante, haja vistas, que no caso das UBS/ESF, a condição básica 

para a construção do vínculo está na capacidade das equipes se responsabilizarem pela saúde 

integral do conjunto de pessoas que vivem em seu “território”. Isso se traduz pela capacidade 

das equipes de se encarregarem de todos os casos que exigem um atendimento especial seja 

em razão de doenças ou de outros fatores que aumentem a vulnerabilidade das pessoas (idade, 

gestação, uso de drogas, dificuldades existenciais, sociais, entre outros).   

Conclui-se, então, que o fortalecimento do vínculo, através da avaliação positiva do 

desempenho dos profissionais de saúde pelos usuários idosos dos serviços das UBS/ESF, 

amplia a eficácia das ações de saúde e favorece a participação do usuário durante a prestação 

do serviço. Além disso, Campos (1997), alerta que a constituição do vínculo depende de 

movimentos tanto dos usuários quanto da equipe: do lado do paciente, somente constituir-se-á 

vínculo quando ele acreditar que a equipe pode contribuir de algum modo, para a defesa da 

sua saúde; do lado dos profissionais, a base do vínculo é o compromisso com a saúde 

daqueles que a procuram ou são por ela procurados.   
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Concluída as análises e discussões da amostra alusiva aos usuários idosos, primeira 

etapa dessa investigação, inicia-se, a partir desse momento as análises e discussões dos dados 

referentes aos profissionais da equipe de saúde que corresponde à segunda etapa do estudo em 

pauta.  

 

4.2. Análise dos dados das equipes de saúde investigados 

 

Conforme procedimento metodológico adotado, nessa segunda etapa, as análises e 

discussões dos dados incide sobre os profissionais profissionais das equipes de saúde, que 

exerciam suas atividades nas 5 UBS/ESF selecionadas para o estudo durante o período de 20 

de junho a 20 setembro de 2013.   

Para tanto, foram convidados a participar desta pesquisa, 5 médicos, 5 enfermeiros, 5 

dentistas, 5 técnicos de enfermagem, 5 atendentes de consultório dentário e 38 agentes 

comunitários de saúde, perfazendo um total de 62 profissionais que compunham as equipes de 

saúde desses serviços, no município de João Pessoa. 

Os dados dos profissionais das equipes de saúde foram coletados mediante 

levantamento auto aplicado drop off 
13

 (HAIR Jr. et al.  2010, p. 135). 

Após esse esclarecimento, inicia-se a apresentação dos resultados referentes aos 

profissionais das equipes de saúde abordando a caracterização do perfil dos pesquisados. 

 

4.2.1. Caracterização dos profissionais das equipes de saúde 

 

4.2.1.1. Idade 

 

 A maior concentração de profissionais, 47,4% encontra-se na faixa etária entre 40-

44 e 45-49 anos. Em seguida, com 42,5% situa-se as faixas etárias entre 25-29 a 35-39 anos. E 

por último, com 10,2% aqueles cujas idades estão entre 50-54 e 60-64 anos, como se observa 

na Figura 4.26.  

 

 

                                                           
13

 Método de coleta de levantamento de dados  drop off são questionários deixados aos respondentes para  serem  

completados em momento posterior e posteriormente recolhidos (HAIR Jr. et al., 2010, p. 135). 
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Figura 4.26. – Distribuição dos profissionais das equipes de saúde por faixa etária 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Pode-se deduzir que a maior idade da equipe de saúde pode refletir uma maior 

experiência profissional. Isso é fundamental para o exercício profissional na atenção básica, 

visto que a mesma utiliza tecnologia de elevada complexidade e baixa densidade na resolução 

dos problemas de saúde de maior frequência e relevância em seu território (STARFIELD, 

2004). 

 

4.2.1.2. Sexo 

 

Quanto ao sexo, conforme demostra-se na Figura 4.27, 76,27% dos respondentes são 

do gênero feminino. Esse dado corrobora os estudos de Canesqui e Spinelli (2008). Em sua 

pesquisa com profissionais da Saúde da Família em Mato Grosso do Sul o autor identificou 

uma maior prevalência de profissionais do sexo feminino atuando nesse setor. Outros autores, 

a exemplo Ferraz e Aerts, (2005) e Machado, (2000), sugerem uma tendência a feminilização 

da força de trabalho em saúde na AB/ESF.  
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Figura 4.27. – Distribuição dos profissionais das equipes de saúde por sexo 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.1.3. Função que desempenha na UBS/ESF 

 

Quanto à função que desempenha nas UBS/ESF, conforme se observa na Figura, 

4.28, o maior quantitativo é de agentes comunitários de saúde, com 61,02%. Esse fato se 

explica por que cada equipe possui, dependendo da sua área de abrangência e número de 

famílias adscritas, entre 15 e 8 agentes comunitários de saúde. Quanto ao restante dos 

profissionais, médico, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem e atendente de consultório 

dentário os percentuais são iguais em virtude da exigência do Ministério da Saúde de um 

profissional de cada uma dessas categorias para compor a equipe mínima de saúde. 

 

Figura 4.28. – Distribuição dos profissionais das equipes de saúde por categoria profissional 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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4.2.1.4. Vinculo Empregatício 

 

Com relação a essa variável, os dados apontam que 59,32% dos profissionais que 

compõe as equipes de saúde são contratados pela prefeitura, após aprovação em concurso 

público. Entretanto, como se observa na Figura 4.29, coexiste outras formas de contrato de 

trabalho, Serviços Prestados e Outro, que corresponde a 38,98% do total de contratações 

desses profissionais da equipe de saúde. 

Segundo pesquisas realizadas por Ribeiro, Pires e Blank, (2004) e pelo Tribunal de 

Contas da União (2002), a precarização do vínculo contratual de trabalho, notadamente 

relacionado ao trabalho temporário, tem sido assinalada como causa de insatisfação pelos 

profissionais que trabalham nas UBS/ESF e pela população usuária desses serviços. 

 

Figura 4.29. – Distribuição dos profissionais das equipes de saúde por vínculo empregatício 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.1.5. Tempo de prestação de serviço na UBS/ESF 

 

Os resultados encontrados pela presente pesquisa apontam para uma série de 

questões que vêm contribuindo para melhora continua do desempenho da ESF. Dentre estas 

se inclui a baixa rotatividade de profissionais. Conforme resposta de 45 entrevistados, 76,3% 

afirmaram que prestam serviços há mais de três anos nas UBS. Isso repercute no 

fortalecimento dos vínculos entre a comunidade e equipe e no maior conhecimento a respeito 

das estratégias e rotinas de trabalho desenvolvidas pela ESF.  
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Figura 4.30. - Distribuição dos profissionais das equipes de saúde por tempo de prestação de 

serviço nas UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.1.6. Jornada de Trabalho 

 

Independente do vínculo empregatício, 100% dos profissionais profissionais das 

equipes de saúde cumprem 8 horas diárias de trabalho, perfazendo uma total de 40 horas 

semanais. Entretanto, as UBS/ESF só desenvolvem suas atividades em dias úteis e em horário 

comercial. Esta modalidade de funcionamento, segundo Starfield (2002 apud MACHADO; 

LIMA, VIANA, 2008) pode representar uma barreira organizacional para o acesso das 

pessoas, pois corresponde ao mesmo horário em que os usuários exercem suas atividades 

laborais. 

 

Figura 5.31 – Distribuição da jornada de trabalho dos profissionais das equipes de saúde 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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4.2.1.7. Nível Escolaridade 

 

A escolaridade dos profissionais da equipe de saúde apresenta-se bastante 

estratificada. Isso ocorre em virtude das funções desempenhadas pelos profissionais, entre as 

quais as de agentes comunitários de saúde que apresentam baixa escolaridade, sendo os 32.2% 

que se encontra situado nos primeiros estratos da Figura 4.32. A formação técnica 16,95% e 

superior, 44,07% são exigidas para as funções de técnico de enfermagem e de médico, 

enfermeiro, dentistas respectivamente. 

 

Figura 4.32. – Distribuição do nível de escolaridade dos profissionais da equipe de saúde 

UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.1.8. Curso Formação específico em saúde do idoso 

 

Segundo os entrevistados, 88,14% não possuem nenhum curso de formação 

específico na área de atenção à saúde do idoso. Esse dado é bastante preocupante, por três 

motivos: primeiro, porque a oferta em atenção básica passa pela relação entre o número 

potencial de usuários adstritos e o dimensionamento e adequação deste serviço para acolher e 

resolver as necessidades demandadas pelos usuários. Segundo, os profissionais de saúde das 

UBS/ESF devem estar capacitados em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes para 

elaborar e operar protocolos para ações programáticas específicas às necessidades deste grupo 

populacional de maneira integrada com as demais práticas da rede de cuidado social (Brasil, 
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2000). Terceiro, conforme assinala Facchini, Piccini e Tomasi, (2005) a exigência de 

capacitação dos profissionais da atenção básica, na área de atenção a saúde do idoso, se torna 

mais relevante quando se identifica a carência de especialistas e de serviços especializados 

neste núcleo de conhecimento à disposição das UBS/ESF e do SUS como um todo. 

 

Figura 4.33. – Distribuição de curso de formação especifica em saúde do idoso entre os 

profissionais da equipe de saúde UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.1.9. Faixa salarial 

 

Entre os entrevistados, 67,24% recebem 1 salário mínimo mensal; 10,34% 2 salários 

mínimos; outros 10,34% recebem entre 4-5 salários mínimos; 5,17% recebem entre 5-6 

salários mínimos; 3,45% entre 7-9 salários e também com percentual de 3,45% os que 

recebem mais de 10 salários.  

A disparidade entre os salários dos graduados em curso superior, notadamente entre 

enfermeiros, dentistas e médicos, que cumprem a mesma carga horária, tem sido referenciado 

como um dos principais fatores de conflito interno entre os profissionais das equipes de 

saúde. 

Nessa perspectiva, Campos (1997) sugere, como medida paliativa, para alterar 

positivamente a subjetividade desses trabalhadores (diminuição de conflitos, aumento de 

envolvimento com o programa, sentimentos de valorização profissional, etc.), a combinação 

de salários fixos com outras variáveis de pagamento, tal como gratificação pelo alcance de 
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metas. Reis (2003), propõe que os salários dos profissionais sejam adequados ao índice de 

desenvolvimento humano – IDH da localidade em que atua, permitindo que estes 

profissionais tenham uma espécie de recompensa financeira, pela adversidade vivenciada no 

cotidiano do trabalho nas UBS/ESF.  

Além do mais, Souza e Carvalho (2003), concluem que os baixos salários e os 

conflitos internos foram apontados como um dos os principais elementos que comprometiam 

a qualidade do trabalho em equipe, e consequentemente, a assistência à população. A Figura 

4.34 demonstra as faixas salariais dos profissionais das equipes de saúde. 

 

Figura 4.34. – Distribuição da faixa salarial entre os profissionais da equipe de saúde 

UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.1.10. Gosta trabalhar na UBS/ESF 

 

Embora 90,30% dos entrevistados tenham afirmado que gostam de trabalhar nas 

UBS/ESF, a percepção dos profissionais da equipe de saúde das UBS é frequentemente 

mergulhada em um conflito de emoções que, por um lado reflete a satisfação de trabalhar num 

programa baseado em ideais no qual a saúde deve ser equânime e integral a todos (TRAD, 

BASTOS, SANTANA, NUNES, 2002); e por outro, o reflexo da insatisfação ocasionado 

pelos problemas identificados nos serviços internos prestados pelo Distrito Sanitário, 

Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação aos 

profissionais das equipes de saúde das USF/ESF do município de João Pessoa.  
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Para concluir, é mister ressaltar a pesquisa realizada por Bertoncini (2000 apud 

RIBEIRO, PIRES, BLANK, 2004) em Santa Catarina, na qual os profissionais das equipes de 

saúde relataram satisfação em identificar mudanças nas práticas assistenciais decorrentes do 

processo de trabalho na ESF, sendo as principais a atuação comprometida, baseada no vínculo 

de co-responsabilidade e a maior adesão da população à estratégia. 

 

Figura 4.35. – Distribuição entre das respostas Gosta de trabalhar nas UBS dos profissionais 

da equipe de saúde UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Conforme evidencia as próximas seções, após a identificação do perfil dos 

investigados, o passo seguinte foi analisar os dados coletados através do instrumento 

INTSERVQUAL. 

 

4.2.2. Escala INTSERVQUAL modificada 

 

A escala INTSERVQUAL, do modelo de Qualidade de Serviço Interno, (FROST, 

KUMAR, 2000,2001) foi adaptada do modelo de GAP de Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1885; 1988). Na presente pesquisa, esta escala também foi utilizada como base para 

transformar os dados quantitativos, ou seja, transformar as expectativas e as percepções dos 

clientes internos, profissionais da equipe de saúde, em variáveis passíveis de medição. A 

Escala INTSERVQUAL também foi considerada pelos autores (FROST, KUMAR, 

2000,2001) como uma ferramenta passível de ser aplicada a todos os setores para avaliar a 

qualidade dos serviços internos. Nessa perspectiva, os autores supracitados, argumentam que 
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a escala apresentava melhor desempenho quando adequada e adaptada ao seu ambiente e 

contexto do estudo, neste caso, os serviços internos das UBS/ESF, que são serviços de saúde 

da atenção básica.  

Para viabilizar tal adaptação do questionário, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas, que indicaram a solução dos questionários utilizados por Frost, Kumar (2000; 

2001); Desta (2011) e Gunawardane (2009), como referência para esta pesquisa, por ser uma 

escala já validade e adaptada à realidade dos serviços internos de grandes empresas dos 

setores, aéreo, educação e saúde.  

A partir do instrumento desenvolvido por Frost, Kumar (2000; 2001); Desta (2011) e 

Gunawardane (2009), foram realizadas adaptações da ferramenta de medição (questionário) 

no sentido de contextualizar a linguagem e realidade do contexto dos serviços internos das 

UBS/ESF, quais sejam: os serviços prestados pelos apoiadores dos Distritos Sanitários, 

Laboratório de Análise Clínica, Clínica de Radiodiagnóstico e Central de Regulção. O motivo 

pelo qual esses serviços foram escolhidos para serem avaliados pelos profissionais das 

equipes de saúde é mencionado no Capitulo III, seção 3.5 desse estudo. 

Após a seleção dos processos-chaves, determinação dos encontros internos e das 

relações dos fluxos de trabalho, a adaptação do instrumento de coleta de dados resultou em 

um questionário estruturado com 22 questões relacionadas às cinco dimensões da 

INTSERVQUAL, na qual se avaliou a qualidade dos serviços internos, prestados pelos 

apoiadores internos acima mencionados, as equipes de saúde das UBS/ESF. 

Dessa forma, os atributos foram agrupados nas cinco dimensões de qualidade, sendo: 

04 atributos pertencentes à dimensão aspectos tangíveis, 04 à dimensão confiabilidade, 04 à 

dimensão capacidade de resposta, 05 à dimensão garantia e 05 à dimensão empatia. O Quadro 

4.3 demonstra como foi feito esse arranjo e apresenta os 22 atributos utilizados para verificar 

a qualidade dos serviços internos das UBS/ESF, relacionados às cinco dimensões da 

INTSERVQUAL. 
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Quadro 4.3. - Atributos da escala INTSERVQUAL adaptada ao ambiente das UBS/ESF  

 

Questões 

 

 

RELAÇÃO DOS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS 

 

D
IM

E
N

S
Õ

E
S

 

E
x

p
ec

. 

P
er

ce
p

. 

 

E1 

 

P1 

Os funcionários do Distrito Sanitário determinam a execução, periodicamente, de 

serviços de manutenção e reparos a fim de manter a UBS/ESF limpa e conservada 

(piso, parede, banheiro e equipamentos). 

A
S

P
E

C
T

O
S

 

T
A

N
G

ÍV
E

IS
 

 

E2 

 

P2 

Os funcionários do Distrito Sanitários proporcionam acomodações confortáveis 

(cadeiras, claridades, ventilação, água) para a sala de espera dos usuários idosos e dos 

consultórios usados pelos profissionais da equipe de saúde da UBS /ESF. 

 

E3 

 

P3 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratórios de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação apresentam boa aparência (roupas, cabelos e 

calçados limpos) e possuem crachás de identificação com nome e função. 

 

 

E4 

 

 

P4 

Os materiais informativos disponibilizados pelo Distrito Sanitário (cartazes, folhetos, 

manuais, guias de procedimentos etc.) são atualizados, fáceis de entender e fornecidos 

em número suficientes para atender às necessidades dos profissionais das equipes de 

saúde UBS /ESF. 

 

 

E5 

 

 

P5 

Os funcionários da Central de Regulação informam precisamente aos profissionais da 

equipe de saúde UBS /ESF sobre as datas e os horários do serviço a ser prestado aos 

usuários idosos (consulta a especialistas, exames laboratoriais e de radiodiagnóstico, 

etc). 

  

C
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B
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ID

A
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E
 

 

 

E6 

 

P6 

As datas marcadas para realização de consultas a especialistas e a entrega de exames 

laboratoriais e de radiodiagnóstico são cumpridas como prometidas a equipe de saúde 

da UBS /ESF (atendimento prioritário ao idoso, rapidez para conseguir realizar 

consulta etc.). 

 

E7 

P

P7 

O Distrito Sanitário oferece cursos de capacitação na área de geronto/geriatria para os 

profissionais da equipe de saúde UBS/ESF a fim de capacitá-los para diagnosticar e 

tratar corretamente os problemas de saúde do usuário idoso. 

 

E8 

P

P8 

É fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde UBS/ESF conseguir os 

resultados dos exames de radiodiagnóstico solicitados e consultadas de especialistas 

(geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.). 

 

E9 

 

P9 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação procuram resolver com rapidez os 

problemas apresentados pelos profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF. 

C
A

P
A

C
ID
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D

E
 

D
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E10 

 

P10 

Os funcionários do Distrito Sanitário informam aos profissionais da equipe da saúde 

sobre os serviços ofertados a UBS/ESF (cronogramas, com datas de cursos, reuniões, 

entrega de medicamentos, material de consumo e permanente, etc.) 

 

E11 

 

P11 

Os funcionários do Distrito Sanitário lotados na UBS/ESF não demonstram uma 

atitude coercitiva e intimatória mas são flexíveis para acatarem novas ideias e práticas 

sugeridas pelos profissionais da equipe de saúde a fim de melhora a qualidade dos 

serviços prestados aos usuários idosos. 

 

E12 

 

P12 

Os funcionários do Distrito Sanitários, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram tranquilidade e boa vontade 

para responder as perguntas dos profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF, 

mesmo quando estão ocupados. 

 

E13 

P

13 

É fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde da USF/ESF chegar até o 

Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e 

Central de Regulação (acesso, localização próxima a USF/ESF). 

 

G
A

R
A

N
T

IA
 

 

 

E14 

 

 

P14 

 

As explicações/orientações dadas pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório 

de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação aos 

profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF sobre preenchimento dos formulários 

do sistema de informação (e-SUS) da atenção básica, procedimentos de coleta de 

exames etc. são claras, precisas e fáceis de entender. 
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E15 

 

P5 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação transmitem confiança e segurança aos 

profissionais da equipe de saúde das UBS/ESF. 

 

E16 

 

P16 

O Distrito Sanitário disponibiliza para as UBS/ESF, em quantidade suficiente, a 

caderneta do usuário idoso para que a equipe de saúde possa anotar as orientações 

e/ou recomendações mais importantes para a continuidade do tratamento prescrito aos 

idosos. 

 

E17 

 

P17 

 

O Distrito Sanitário disponibiliza para as USF/ESF todo o material de consumo, 

insumos e equipamentos necessários para que a equipe de saúde realize um 

atendimento de qualidade aos usuários aos idosos nas USF/ESF. 

 

E18 P18 Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação tratam os profissionais da equipe de saúde 

das UBS/ESF com educação e cortesia. 

 

E
M

P
A

T
IA

 

 

E19 

 

P19 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram paciência e interesse para 

escutar as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões da equipe de saúde das UBS/ESF 

em ralação ao atendimento de saúde prestado aos idosos. 

 

E20 

 

P20 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação conhecem e procuram resolver os problemas 

de manutenção, abastecimento e as necessidades das UBS/ESF apresentadas pelos 

profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF. 

 

E21 

 

P21 

Os funcionários do Distrito Sanitários, Laboratórios de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação proporcionam apoio emocional e moral aos 

profissionais da equipe de saúde UBS/ESF, principalmente aqueles mais necessitados. 

 

E22 

 

P22 

Os funcionários do Distrito Sanitários, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação entendem as dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF em relação ao atendimento dos usuários 

idosos e procuram resolvê-las com rapidez. 

Fonte: Adaptado do Modelo Qualidade Interna dos Serviços Frost, Kumar (2000;2001). 

 

 

4.2.3. Dados Perdidos 

 

Os dados perdidos, ou missing values, também obtiveram taxa inferior a 10%. Na 

amostra em questão, ou seja, dos 62 profissionais da equipe de saúde das UBS/ESF 

investigados apresentaram valor máximo de taxa de dados perdidos, de 5,1% o que 

corresponde a um total de três sujeitos. Motivo pelo qual foi ignorado nas análises. 

 

4.2.4. Teste de confiabilidade do Instrumento INTSERVQUAL 

 

O método utilizado para fornecer uma avaliação sobre a confiabilidade da escala 

INTSERVQUAL foi o cálculo do coeficiente de confiabilidade (Alpha de Cronbach), que é 

baseado na consistência interna dos itens. 

Devido à multidimensionalidade do construto qualidade do serviço, os coeficientes 

alphas foram calculados separadamente para as cinco dimensões para determinar a extensão 
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em que os itens que compõem cada dimensão compartilhada do mesmo núcleo comum. 

Assim sendo, para testar a confiabilidade do instrumento foram considerados: as 

características dos itens individuais, as características de toda a escala e a relação entre os 

itens individuais em toda a escala, conforme mostrado no Quadro 4.4. 

 

Quadro 4.4. – Medidas de confiabiliadade: Alpha de Cronbach da escala na amostra 

Estudada dos Profissionais da Equipe de Saúde 

 

 

 

Dimensões 
Questões 

Expectativas 

 

 

 

Questões 

Percepções 

 

 

 

Amostra dos Profissionais da Equipe de Saúde 

respondentes (n=59) 

Cronbach's 

Alpha 

Expectativas 

Cronbach's 

Alpha 

Percepções 

 

 

Classificação 

 

Aspectos 

Tangíveis 

 

EXP_1_A_ES 

 

PER_1_D_ES 

 

,967 

 

,925 

 

EXP_2_A_ES PER_2_D_ES ,968 ,924 EXCELENTE 

EXP_3_A_ES PER_3_D_ES ,967 ,925  

EXP_4_A_ES PER_4_D_ES ,967 ,921  

 

 

Confiabilidade 

EXP_5_A_ES PER_5_D_ES ,967 ,925  

EXP_6_A_ES PER_6_D_ES ,967 ,923  

EXP_7_A_ES PER_7_D_ES ,967 ,928 EXCELENTE 

EXP_8_A_ES PER_8_D_ES ,968 ,928  

 

Capacidade 

Resposta 

EXP_9_A_ES PER_9_D_ES ,967 ,924  

EXP_10_A_ES PER_10_D_ES ,966 ,925 EXCELENTE 

EXP_11_A_ES PER_11_D_ES ,968 ,927  

EXP_12_A_ES PER_12_D_ES ,968 ,925  

 

 

Garantia 

EXP_13_A_ES PER_13_D_ES ,967 ,928  

EXP_14_A_ES PER_14_D_ES ,967 ,925  

EXP_15_A_ES PER_15_D_ES ,967 ,924 EXCELENTE 

EXP_16_A_ES PER_16_D_ES ,967 ,927  

EXP_17_A_ES PER_17_D_ES ,967 ,924  

 

 

Empatia 

EXP_18_A_ES PER_18_D_ES ,967 ,925  

EXP_19_A_ES PER_19_D_ES ,966 ,927  

EXP_20_A_ES PER_20_D_ES ,969 ,926 EXCELENTE 

EXP_21_A_ES PER_21_D_ES ,968 ,929  

EXP_22_A_ES PER_22_D_ES ,967 ,928  

 

TOTAIS 

 

22 

 

22 

 

,969 

 

,929 

 

EXCELENTE 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Examinando o Quadro 4.4 acima, constatou-se que todos os itens e dimensões 

obtiveram valores de Alpha de Cronbach acima de 0,929, superando com grande margem o 

ponto de corte de 0,70 preconizado na literatura. A obtenção de excelente consistência interna 

da escala INTSERVQUAL tanto para expectativas de 0,969 quanto para percepções de 0,929 

indicam que a escala pode ser usada pelos profissionais das equipes de saúde para avaliar a 
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qualidade dos serviços internos nas UBS/ESF. Esses Alpha de Cronbach para a escala 

INTSERVQUAL também são condizentes com os resultados encontrados nos estudos de 

Frost, 2000 (0,927 e 0, 958); Desta, 2011 (0,926 e 0,889) e por Gunawardane 2009 (0,72), 

utilizados como referencia na presente pesquisa. 

4.2.5. Teste de McNemar  

 

O referido teste foi utilizado para verificar se houve mudança no comportamento das 

variáveis expectativas e percepções nos momentos “após” em relação à situação “antes”. A 

Tabela 4.7 mostra os resultados encontrados.  

 

Tabela 4.7. - Teste de McNemar – Profissionais Equipe de Saúde 

  N Chi-squarea Asymp. Sig. 
Exact Sig.  

(2-tailed) 

EXP_1_A_ES & PER_1_D_ES 59   ,000
b
 

EXP_2_A_ES & PER_2_D_ES 55   ,000
b
 

EXP_3_A_ES & PER_3_D_ES 54   ,039b 

EXP_4_A_ES & PER_4_D_ES 58   ,000
b
 

EXP_5_A_ES & PER_5_D_ES 52   ,003
b
 

EXP_6_A_ES & PER_6_D_ES 55   ,000
b
 

EXP_7_A_ES & PER_7_D_ES 52 28,033 0,0001  

EXP_8_A_ES & PER_8_D_ES 58 37,026 0,0001  

EXP_9_A_ES & PER_9_D_ES 54   ,000
b
 

EXP_10_A_ES& PER_10_D_ES 54   ,000
b
 

EXP_11_A_ES & PER_11_D_ES 54   ,000
b
 

EXP_12_A_ES & PER_12_D_ES 54   ,035b 

EXP_13_A_ES & PER_13_D_ES 54   ,000
b
 

EXP_14_A_ES & PER_14_D_ES 52   ,039
b
 

EXP_15_A_ES & PER_15_D_ES 54     ,057b 

EXP_16_A_ES & PER_16_D_ES 50   ,006
b
 

EXP_17_A_ES & PER_17_D_ES 55   ,000
b
 

EXP_18_A_ES & PER_18_D_ES 53     ,344
b
 

EXP_19_A_ES & PER_19_D_ES 53     ,289b 

EXP_20_A_ES & PER_20_D_ES 54   ,035
b
 

EXP_21_A_ES & PER_21_D_ES 50 20,346 0,0001  

EXP_22_A_ES & PER_22_D_ES 56 20,346 0,0001   

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. a. Continuity Corrected / b. Binomial distribution used / c. McNemar Test 
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Observando a Tabela 4.6, constatou-se que três variaveis, EXP_15_A_ES & 

PER_15_D_ES, EXP_18_A_ES & PER_18_D_ES e EXP_19_A_ES & PER_19_D_ES, 

apresentam valores superiores 0,05. Esses resultados apontam que não houve mudança entre 

os dois momentos “antes” e “depois”. Entretanto, as demais variáveis apresentaram valores 

inferiores a 0,05. Assim sendo, conclui-se que existe evidência estatística de mudança na 

opinião dos profissionais das equipes de saúde em relação às perguntas onde a percepção foi 

maior que a expectativa e naquela onde a expectativa foi maior que a percepção. 

Constatada a confiabilidade e o nível de significância da escala INTSERVQUAL 

através dos testes de Alpha de Cronbach e McNemar iniciou-se o cálculo dos Gap´s para cada 

item da escala.  

 

4.2.6. Cálculo dos GAP´S para os itens da escala INTSERVQUAL 

 

De maneira similar ao que foi ao estabelecido na seção 4.1.6, para o cálculo dos 

Gap´s da escala SERVQUAL, a mensuração dos níveis de satisfação dos 59 profissionais de 

saúde com os serviços internos prestados pelos apoiadores dos Distritos Sanitários, 

Laboratório de Análise Clínica, Clínica de Radiodiagnóstico e Central de Regulçao deu-se 

através do cálculo da diferença entre as percepções e expectativas desses profissionais quanto 

ao serviço recebido (GAP). Dessa forma, os resultados foram analizados em função de cada 

item que o Gap contém para cada dimensão obtida através da escala INTSERVQUAL.  

Sinteticamente, para o cálculo dos Gap´s foi utilizado às médias obtidas das 

expectativas e percepções. Através das diferenças entre essas variaveis se determinou os 

niveis de satisfação e /ou insatisfação dos profissionais das equipes de saúde das UBS/ESF 

em relação aos atributos dos serviços internos avaliados.  

A Tabela 4.8 exibe as estatísticas descritivas e médias individuais para cada item da 

escala e também para cada uma das cinco dimensões que compõem a INTSERVQUAL: 

tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta, segurança, empatia.  
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Tabela 4.8. – Diferença entre as médias das percepções e expectativas e GAP´s das equipes 

de saúde 

 

Questões 

Expectativa 

 (frequência) 

Percepção 

 (frequência) 

Expectativa 

(Médias) 

Percepção 

(Médias) 

GAP 

(P-E) 

 

D
IM
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S
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E
S

 

E
x

p
ec

 

 

P
er
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p

 

 

E1 

 

P1 
37 22 4,45 3,29 -1,16 
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M
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,0
6

 

 

E2 

 

 

P2 

 

36 23 4,42 3,13 -1,29 

E3 

 

P3 

 
21 38 4,32 3,82 -0,50 

E4 P4 39 20 4,45 3,18 -1,27 

E5 P5 
31 28 4,45 3,53 -0,92 

 

C
O

N
F

IA
B

IL
ID

A
D

E
 

M
éd

ia
 =

-1
,6

6
  

E6 P6 44 15 4,55 3,00 -1,55 

E7 

 

P7 

 
42 17 4,48 2,68 -1,81 

E8 P8 

52 7 4,42 2,06 -2,35 

 

E9 

 

 

P9 

 

43 16 4,29 3,02 -1,27 

 

C
A

P
A

C
ID

A
D

E
 

D
E

 R
E

S
P

O
S

T
A

 

M
éd

ia
 =

 -
1

,0
1

 

E10 P10 
35 24 4,37 3,42 -0,95 

E11 P11 
39 20 4,42 3,44 -0,98 

E12 P12 
37 22 4,21 3,37 -0,84 

E13 P13 37 22 4,19 2,97 -1,23 

 

G
A

R
A

N
T

IA
 

M
éd

ia
 =

 -
1

,0
4

 E14 P14 

 
31 28 4,29 3,65 -0,65 

E15 P15 
40 19 4,39 3,52 -0,87 

E16 P16 35 24 4,45 3,52 -0,94 

E17 Q17 
49 10 4,53 3,03 -1,50 

E18 P18 28 31 4,37 3,82 -0,55 

 

E
M

P
A

T
IA

 

M
éd

ia
 =

 -
1

,0
0

 

 

E19 

 

P19 
31 28 4,42 3,82 -0,60 

 

E20 

 

P20 
37 22 4,35 3,45 -0,90 

 

E21 

 

P21 
41 18 4,26 2,79 -1,47 

E22 P22 43 16 4,50 3,00 -1,50 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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4.2.7. Análise dos GAP´S do instrumento INTSERVQUAL 

 

Os resultados da pesquisa realizada junto aos 59 profissionais das equipes de saúde 

das cinco UBS/ESF são apresentados através do uso da escala INTSERVQUAL, adaptada 

para avaliar os Gap´s na qualidade dos serviços que são prestados internamente as equipes de 

saúde pelos apoiadores dos Distritos Sanitários, Laboratório de Análise Clínica, Clínica de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação. Neste caso, os dados perdidos, três entrevistados, 

que corresponde a 5,08% da amostra, foram ignorados. Além disso, na análise são 

apresentados somente os resultados que obtiveram confiabilidade e significância nos níveis 

requeridos pela literatura estudada. 

De maneira resumida ao que foi estabelecido na seção 4.1.6, a mensuração dos níveis 

de satisfação deu-se através do cálculo da diferença entre as médias das percepções e 

expectativas desses profissionais membros das equipes de saúde quanto ao serviço recebido 

(GAP). Dessa forma, os resultados foram analisados em função de cada item que o Gap 

contém para cada dimensão obtida pela escala proposta.  

Então, tal qual ao que foi explicado anteriormente na seção 4.1.7, o resultado 

positivo de Gap (P-E>0) significa que a percepção (P) do serviço excedeu as expectativas (E) 

e resultados negativos do Gap (P-E<0) determinam que a percepção do serviço foi menor que 

a expectativa, e isto significa que o serviço não atendeu as exigências e necessidades do 

cliente. No caso do Gap ser nulo, considera-se que a percepção do serviço atendeu o nível de 

expectativa esperado pelo cliente, ou seja, que supriu as suas expectativas. 

Além disso, também se considerou que a diferença entre a percepção (P) e as 

expectativas (E) podem alcançar valores de 4 a - 4, pois a escala de likert utilizada para 

avaliar as percepções e expectativas da qualidade dos serviços internos utilizou valores entre 1 

a 5.   

4.2.8. Análise dos resultados das Dimensões INTSERVQUAL 

 

Considerando que no modelo de Frost e Kumar (2001) a qualidade dos serviços 

internos, também deriva dos resultados da análise dos Gaps encontrados, tanto nos atributos 

dos serviços como nas cinco dimensões da qualidade investigados, utilizou-se os cálculos das 

médias apresentadas na Tabela 4.7 e os critérios preconizados por Johnston (1994) e Johnston 

e Clark (2010), para identificar os níveis de satisfação e/ou insatisfação dos profissionais das 
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equipes de saúde em relação aos serviços prestados pelos apoiadores dos distritos sanitários, 

laboratório de análise clínica, serviço de radiodiagnóstico e central de regulação. 

Dessa forma, a análise dos resultados apresentados a seguir retratam os níveis de 

satisfação e/ou insatisfação dos profissionais das equipes de saúde em relação aos serviços 

internos. Assim sendo, as Figuras 36 a 40 mostram as médias das expectativas e percepções 

dos profissionais das equipes de saúde das UBS/ESF pesquisados no tocante as cinco 

dimensões da qualidade: tangibilidade, confiabilidade, capacidade de resposta, segurança, 

empatia representadas pelas 22 questões da escala INTSERVQUAL.  

 

4.2.8.1. Análise dos resultados da Dimensão Aspectos Tangívies 

 

Segundo Castellanos (2002) a dimensão aspecto tangíveis permite avaliações mais 

objetivas, levando o cliente a expressar exatamente suas expectativas e percepções em relação 

ao serviço oferecido. Conforme ilustra a Figura 4.36, os resultados apontam Gap´s negativos 

para todos os atributos investigados. Dentre estes, a que obteve pior avaliação foi a questão 2 

(os funcionários do Distrito Sanitários proporcionam acomodações confortáveis (cadeiras, 

claridades, ventilação, água) para a sala de espera dos usuários idosos e dos consultórios 

usados pelos profissionais da equipe de saúde da UBS /ESF, com gap -1,29 e a melhor 

avaliação a questão 3 (os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratórios de Análise Clínica, 

Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação apresentam boa aparência: roupas, 

cabelos e calçados limpos e possuem crachás de identificação com nome e função) com gap 

de -0,50. As outras questões, 1 (os funcionários do Distrito Sanitário determinam a execução, 

periodicamente, de serviços de manutenção e reparos a fim de manter a UBS/ESF limpa e 

conservada:(piso, parede, banheiro e equipamentos) e 4 (os materiais informativos 

disponibilizados pelo Distrito Sanitário:(cartazes, folhetos, manuais, guias de procedimentos 

entre outros) são atualizados, fáceis de entender e fornecidos em número suficientes para 

atender às necessidades dos profissionais das equipes de saúde UBS /ESF) apresentaram 

gap´s de -1,16 e -1,27 respectivamente. Conforme se observa, apesar da avaliação negativa da 

equipe de saúde para todos os atributos nenhum gap ultrapassou a zona de tolerância de -2,00. 

Isso sugere que os profissionais das equipes de saúde concebem como aceitável a qualidade 

dos serviços prestados pelos apoiadores nesta dimensão tangível.  
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Figura 4.36. – Dimensão Aspectos Tangíveis 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.8.2. Análise dos resultados da Dimensão Confiabilidade 

 

Os Gaps obtidos na dimensão confiabilidade, Figura 4.37, apresentaram-se todos 

negativos. Entretanto, a questão 8 (é fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde 

UBS/ESF conseguir os resultados dos exames de radiodiagnóstico solicitados e consultas de 

especialistas: geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc) desponta como gerador de 

grande insatisfação, com gap negativo de -2,35. Isso indica que os serviços internos e seus 

processos de marcação de consulta com especialista, realização exames laboratóriais e 

realização exames radiodiagnóstico são considerados pela equipe de saúde com qualidade 

inaceitável visto que comprometem a continuidade assistencial. As outras questões, 05, (os 

funcionários da Central de Regulação informam precisamente aos profissionais da equipe de 

saúde UBS /ESF sobre as datas e os horários do serviço a ser prestado aos usuários idosos: 

consulta a especialistas, exames laboratoriais e de radiodiagnóstico, etc), 06 (as datas 

marcadas para realização de consultas a especialistas e a entrega de exames laboratoriais e 

de radiodiagnóstico são cumpridas como prometidas a equipe de saúde da UBS /ESF: 

atendimento prioritário ao idoso, rapidez para conseguir realizar consulta etc.).e 07 (o 

Distrito Sanitário oferece cursos de capacitação na área de geronto/geriatria para os 

profissionais da equipe de saúde UBS/ESF a fim de capacitá-los para diagnosticar e tratar 

corretamente os problemas de saúde do usuário idoso), apesar de apresentarem os respectivos 

gaps negativos de -0,92; -1.55 e -1,81, encontram-se dentro da zona de tolerância o que 
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aponta satisfação dos profissionais das equipes de saúde com a qualidade desses atributos 

avalidados nessa dimensão. 

 

Figura 4.37. – Dimensão Confiabilidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.8.3. Análise dos resultados da Dimensão Capacidade de Resposta 

 

Para Vaitsman e Andrade (2005), capacidade de resposta está relacionada ao modo 

de como a estrutura do sistema de saúde reconhece e consegue responder as expectativas dos 

indivíduos.  

Conforme apontam os dados apresentados na Figura 4.38 os profissionais das 

equipes de saúde das UBS/ESF consideram que a estrutura do sistema de saúde responde de 

forma satisfatória as suas expectativas. Apesar de todos os atributos avaliados terem 

alcançados gap´s negativos nenhum deles ultrapassou a margem estabelecida pela zona de 

segurança de -2,00. Ou seja, a questão 9 (os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório 

de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação procuram resolver 

com rapidez os problemas apresentados pelos profissionais da equipe de saúde das 

UBS/ESF) obteve o maior  gap -1,27. As outras questões 10 (os funcionários do Distrito 

Sanitário informam aos profissionais da equipe da saúde sobre os serviços ofertados a 

UBS/ESF: cronogramas, com datas de cursos, reuniões, entrega de medicamentos, material 

de consumo e permanente, etc.) gap -0,95; a questão 11 (os funcionários do Distrito Sanitário 

lotados na UBS/ESF não demonstram uma atitude coercitiva e intimatória, mas são flexíveis 

para acatarem novas ideias e práticas sugeridas pelos profissionais da equipe de saúde a fim 
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de melhora a qualidade dos serviços prestados aos usuários idosos), gap -0.98 e a questão 12 

(os funcionários do Distrito Sanitários, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram tranquilidade e boa vontade para 

responder as perguntas dos profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF, mesmo quando 

estão ocupados) obteve o menor gap -0,84. 

 

Figura 4.38. – Dimensão Capacidade de Resposta 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.8.4. Análise dos resultados da Dimensão Garantia 

 

Com relação à dimensão garantia, definida como a cortesia, o conhecimento dos 

colaboradores e suas habilidades de transmitir confiança (ZEITHAML, PARASURAMAN, 

1990), observa-se que todas as questões também apresentam Gap´s negativo, caracterizando a 

qualidade dos serviços internos como aceitável. Como ilustrado na Figura 4.39, os Gaps 

resultaram em valores inferiores a -1,00, para as questões 15 (os funcionários do Distrito 

Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulação transmitem confiança e segurança aos profissionais da equipe de saúde das 

UBS/ESF) com gap -0,87, a questão 16 (o Distrito Sanitário disponibiliza para as UBS/ESF, 

em quantidade suficiente, a caderneta do usuário idoso para que a equipe de saúde possa 

anotar as orientações e/ou recomendações mais importantes para a continuidade do 

tratamento prescrito aos idosos) com gap -0,94 e a questão 14 (as explicações/orientações 
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dadas pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação aos profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF 

sobre preenchimento dos formulários do sistema de informação, e-SUS, da atenção básica, 

procedimentos de coleta de exames etc. são claras, precisas e fáceis de entender) com gap de 

-0,65. Os maiores gap´s estão concentrados nas questões 13 (é fácil e rápido para os 

profissionais da equipe de saúde da USF/ESF chegar até o Distrito Sanitário, Laboratório de 

Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação: acesso, localização 

próxima a USF/ESF) com Gap -1,23 e na questão 17 (o Distrito Sanitário disponibiliza para 

as USF/ESF todo o material de consumo, insumos e equipamentos necessários para que a 

equipe de saúde realize um atendimento de qualidade aos usuários aos idosos nas USF/ESF) 

com gap -1,50.  

 

Figura 4.39. – Dimensão Garantia 

 

     Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

4.2.8.5. Análise dos resultados da Dimensão Empatia 

 

Na dimensão empatia, representada pela Figura 4.40, os atributos melhor avaliados 

correspondem às questões 18 (os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise 

Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação tratam os profissionais da 

equipe de saúde das UBS/ESF com educação e cortesia) com gap -0,55, a questão 19 (os 

funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 
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Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram paciência e interesse para escutar as 

dúvidas, queixas, reclamações e sugestões da equipe de saúde das UBS/ESF em ralação ao 

atendimento de saúde prestado aos idosos) com gap -0,60 e a questão 20 (os funcionários do 

Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulação conhecem e procuram resolver os problemas de manutenção, abastecimento e as 

necessidades das UBS/ESF apresentadas pelos profissionais da equipe de saúde da 

UBS/ESF) com gap -0,90. Esses resultados apontam a satisfação com as relações interpessoais 

entre os dos profissionais das equipes de saúde das UBS/ESF e os apoiadores.  As outras 

questões, 21 (os funcionários dos Distritos Sanitários, Laboratórios de Análise Clínica, 

Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação proporcionam apoio emocional e moral 

aos profissionais da equipe de saúde UBS/ESF, principalmente aqueles mais necessitados) 

com gap -1,47 e a questão 22 (os funcionários do Distrito Sanitários, Laboratório de Análise 

Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação entendem as dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF em relação ao atendimento 

dos usuários idosos e procuram resolvê-las com rapidez), com gap -1,50 tiveram pior 

avaliação e demonstram dificuldades de acesso e um menor apoio emocional e moral por 

parte dos funcionários aos profissionais das equipes de saúde.  

 

Figura 4.40. – Dimensão Empatia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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4.2.9. Análise conjunta dos resultados dos Gaps da INTSERVQUAL e 

importância das Dimensões da Qualidade  

 

A fim de comparar os resultados dos Gap´s obtidos em cada dimensão com a 

importância dessas dimensões para qualidade dos serviços internos prestados pelos 

apoiadores, foi solicitado aos profissionais das equipes de saúde das UBS/ESF que 

atribuíssem uma nota (de 0 a 10) de acordo com a importância que cada dimensão tem para a 

qualidade desses serviços. Para tanto, foram elaboradas 5 questões que sintetizam o 

significado de cada uma das 5 dimensão avaliadas, conforme demonstrado na Tabela 4.9. 

 

 

Tabela 4.9. – Atribuição de notas para avaliar a importância da qualidade dos 

serviços internos através da INTSERVQUAL 

0-3 4-5 6-8 9-10 

Sem importância Pouco importante Importante Muito importante 

  Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Baseado nos critérios elencados na Tabela 4.9, os profissionais das equipes de saúde 

consideram que as dimensões aspectos tangíveis e confiabilidade são importantes para a 

qualidade dos serviços internos. As outras dimensões capacidade de resposta, garantia e 

empatia foram consideradas muito importante. Esses resultados foram obtidos através da 

média das respostas dos respondentes e são mostrados na Tabela 4.10 abaixo.   

 

Tabela 4.10. – Avaliação da Importância das Dimensões para os profissionais das equipes de 

saúde 

 

 

 

Questões 

Importância dos atributos dos serviços 

 

Amostra dos usuários idosos respondentes 

Válidos (n=59) 

Perdidos 03 

Média 

 

 

Desvio 

Padrão 

 

 

Dimensões 

 

Os aspectos físicos, acesso, limpeza, conservação da UBS e 

dos móveis e equipamentos e aparência dos funcionários do 

   

8,80 1,595 Aspectos 

Tangíveis 
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Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação. 

   

 

 A capacidade e empenho dos funcionários do Distrito 

Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação de prestar o serviço 

na data e no horário prometido aos profissionais da equipe de 

saúde. 

   

8,86 

 

1,525 Confiabilidade 

   

 

A competência técnica, o conhecimento dos funcionários do 

Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação e a habilidade deles 

em transmitir segurança e confiança nos serviços prestados aos 

profissionais da equipe de saúde. 

   

9,02 1,266 Capacidade 

Resposta 

   

 

O interesse e a paciência que os funcionários do Distrito 

Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram para 

escutar as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões dos 

profissionais da equipe de saúde. 

   

9,19 1,266 Garantia 

   

 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise 

Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação 

tratam os profissionais da equipe de saúde das UBS/ESF com 

educação, amabilidade e cortesia. 

   

9,08 1,430 Empatia 

   

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

 

Analisando a Tabela 4.10, acima, observa-se que a dimensão garantia, primeira 

classificada, obteve a maior média 9,19 sendo considerada pelos profissionais das equipes de 

saúde como muito importante para a qualidade dos serviços internos.  Correlacionando esse 

resultado com a avaliação de seu desempenho através dos Gap´s, constata-se que a dimensão 

garantia obteve a terceira pior avaliação com Gap de -1,04. Portanto, seria pertinente que as 

ações que objetivam melhorar a qualidade dos serviços dos apoiadores e ou a diminuição dos 

Gap´s sejam direcionadas inicialmente para esta dimensão. Notadamente para os atributos 

GQ13 (é fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde da USF/ESF chegar até o 

Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulação: acesso, localização próxima a USF/ESF), com Gap de -1,23 e GQ17(o Distrito 
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Sanitário disponibiliza para as USF/ESF todo o material de consumo, insumos e 

equipamentos necessários para que a equipe de saúde realize um atendimento de qualidade 

aos usuários aos idosos nas USF/ESF), com Gap de -1,50. Considerando que os encontros 

entre os apoiadores e os profissionais das equipes constitui um fluxo de trabalho 

sequencial, a gestão deve concentrar esforços para padronizar e simplificar o processo de 

Abastecimento e Manutenção a fim de eliminar a duplicação de passos desnecessários para 

melhorar a eficiência e precisão do serviço interno. 

A dimensão empatia, segunda classificada como muito importante para qualidade 

dos serviços internos pelos profissionais das equipes de saúde obteve média 9,08. Com 

relação à avaliação de seu desempenho, apresentou o menor Gap de -1,00, ficando na quinta 

colocação entre as dimensões. Contudo os atributos avaliados pelas questões E21 (os 

funcionários do Distrito Sanitários, Laboratórios de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação proporcionam apoio emocional e moral aos 

profissionais da equipe de saúde UBS/ESF, principalmente aqueles mais necessitados) com 

Gap –1,47 e a questão E22 (os funcionários do Distrito Sanitários, Laboratório de Análise 

Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação entendem as dificuldades 

enfrentadas pelos profissionais da equipe de saúde da UBS/ESF em relação ao atendimento 

dos usuários idosos e procuram resolvê-las com rapidez) com Gap de -1,50, demonstram que 

há necessidade da implementação de ações que contribuam para promoção e melhoria das 

relações interpessoais entre os profissionais das equipes de saúde e o pessoal apoiador.  

Como terceira dimensão mais importante com média 9,02, capacidade de resposta 

obteve a quarta classificação na avaliação de todos os seus atributos com Gap -1,01. Visto que 

os profissionais das equipes de saúde das UBS/ESF consideram essa dimensão como muito 

importante para qualidade dos serviços internos se faz necessário agilizar as soluções dos 

problemas apresentados pelas equipes de saúde a fim de melhorar os seus níveis de satisfação. 

Assim sendo, a gestão deve ter como objetivo procurar diminuir o Gap de -1,27 do atributo 

mencionado na CRQ9 (os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, 

Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação procuram resolver com rapidez os 

problemas apresentados pelos profissionais da equipe de saúde das UBS/ESF) que obteve a 

pior avaliação nessa dimensão.  

A quarta classificada com média 8,80 a dimensão confiabilidade foi considerada 

pelos profissionais das equipes de saúde como importante para qualidade dos serviços 

internos. Entretanto, ao comparar o seu desempenho através da análise dos Gap´s, esta 
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dimensão foi a que obteve o primeiro lugar com a pior avaliação, com Gap -1,66. Corroborou 

para esse resultado o atributo da questão C8 (é fácil e rápido para os profissionais da equipe 

de saúde UBS/ESF conseguir os resultados dos exames de radiodiagnóstico solicitados e 

consultas de especialistas: geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.) cujo Gap -2,35 

foi o único atributo, em todas as dimensões, que ultrapassou a zona de tolerância preconizada 

por Johnston (1994). Assim, além de causar grande insatisfação nos profissionais das equipes 

de saúde compromete de forma crítica a qualidade dos serviços internos e externos e a 

continuidade assistencial. Dessa forma, os gestores devem concentrar esforços no sentido de 

melhorar tanto o processo de marcação de consultas quanto os de entrega de exames.  

Finalmente, Aspectos Tangíveis, com média de 8,80, obteve o quinto lugar em 

relação à importância para qualidade dos serviços internos na avaliação dos profissionais das 

equipes de saúde da UBS/ESF. O Gap de -1,06, resultante da avaliação dos atributos 

elencados nessa dimensão a posiciona em segundo lugar em termos de pior percepção da 

qualidade pelos profissionais das equipes de saúde.  

 

4.2.10. Análise dos resultados da avaliação dos serviços dos apoiadores  

 

Nessa seção buscou-se conhecer a qualidade de cada um dos serviços de apoio. Para 

tanto foi solicitado aos profissionais das equipes de saúde que atribuíssem uma nota (de 0 a 

10), para a qualidade geral dos serviços prestados pelos funcionários do Distrito Sanitário, 

Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação as 

UBS/ESF, conforme exemplificado na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11. – Atribuição de notas para avaliar a qualidade dos serviços prestados pelos 

apoiadores 

0-3 4-6 7-8 9-10 

Sem qualidade Baixa qualidade Boa qualidade Excelente qualidade 

 

 

As análises e discussões dos resultados serão apresentados nos próximos parágrafos, 

através das Figuras 4.41 a 4.47.  

A primeira variável analisada, Figura 4.41, qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários do Distrito Sanitário a esta USF, segundo apontam os dados da avaliação 
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realizada pelos profissionais das equipes de saúde, 09 (15,3%) consideram que os serviços são 

de baixa qualidade; 35 (59,3%) boa qualidade e 15 (25,5) excelente qualidade.  

 

Figura 4.41. - Qualidade dos serviços prestados pelos funcionários do Distrito Sanitário 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Com relação à avaliação da qualidade dos serviços prestados pelos funcionários do 

Distrito Sanitário lotados nas UBS/ESF aos profissionais das equipes de saúde, obteve-se os 

seguintes resultados: sem qualidade, 2 (3,4%); baixa qualidade, 04 (6,8%); boa qualidade, 33 

(55,9%) e excelente qualidade, 20 (33,9%). Conforme demonstrado na Figura 4.42 abaixo. 

 

Figura 4.42. - Qualidade dos serviços prestados pelos funcionários dos Distritos Sanitários 

lotados nas UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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Tratando-se da qualidade dos serviços prestados pelos funcionários da Central de 

Regulação a esta USF, Figura 4.43, segundo avaliação dos profissionais das equipes 01 

(1,7%) consideraram os serviços sem qualidade; 27 (45,8%) com baixa qualidade; 25 (42,3%) 

com boa qualidade e 06 (10,2%) de excelente qualidade. 

 

Figura 4.43. - Qualidade dos serviços prestados pelos funcionários da Central de Regulação 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Quanto à qualidade dos serviços prestados pelos funcionários do laboratório de 

análise clínica, as UBS/ESF, os resultados da avaliação realizada pelos profissionais das 

equipes de saúde demonstraram que 04 (6,8%) classificaram os serviços sem qualidade; 15 

(25,5%) baixa qualidade; 31 (52,5%) boa qualidade e 09 (15,3%) de excelente qualidade 

conforme mostra a Figura 4.44 a seguir. 

 

Figura 4.44. - Qualidade dos serviços prestados pelos funcionários do laboratório de análise 

clínica 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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A qualidade dos serviços prestados pelos funcionários do Serviço de 

Radiodiagnóstico, Figura 4.45, conforme os resultados da avaliação dos profissionais das 

equipes de saúde estes serviços são sem qualidade 09 (15,5%); baixa qualidade 16 (27,5%); 

boa qualidade 26 (44.8%) e de excelente qualidade 7 (12,1%). 

 

 

Figura 4.45. - Qualidade dos serviços prestados pelos funcionários do Serviço de 

Radiodiagnóstico 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Os serviços prestados pelos funcionários de serviços gerais, higiene e limpeza das 

UBS/ESF, Figura 4.46 foram os melhores avaliados pelos profissionais das equipes de saúde, 

alcançando os seguintes resultados: baixa qualidade 01 (1,7%); boa qualidade 27 (45,7%) e 

excelente qualidade 31 (52,6%). 

 

Figura 4.46. - Qualidade dos serviços prestados pelos funcionários de serviços gerais, higiene 

e limpeza. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 
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A qualidade de todos os serviços prestados pelos funcionários do Distrito Sanitário, 

Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação as 

USF/ESF, segundo a avaliação dos profissionais das equipes de saúde são: sem qualidade 01 

(1,7%); baixa qualidade 16 (27,2%); boa qualidade 37 (62,7%) e de excelente qualidade 05 

(8,5%). Tal qual mostrado na Figura 4.47. 

 

Figura 4.47. - Qualidade geral de todos os serviços de apoio prestados as UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Evidenciado os resultados obtidos das amostras dos usuários idosos e profissionais 

das equipes de saúde das UBS/ESF, passa-se na seção seguinte para a apresentação da análise 

correlacionada entre as mesmas. Além disso, se processa os testes das hipóteses formuladas 

para o presente estudo.  

  

4.3. Análise conjunta dos resultados obtidos através dos instrumentos 

SERVQUAL e INTSERVQUAL e teste das Hipóteses do Estudo 

 

Ao se analisar conjuntamente os resultados obtidos através da aplicação dos 

instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, buscou-se testar a primeira hipótese 

formulada para o estudo, H1 - O modelo de GAP e de Qualidade Interna dos Serviços e seus 

respectivos instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência 

empírica para avaliar a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de 

satisfação dos usuários idosos e profissionais da equipe de saúde. Para testar a referida 

hipótese foi calculado o Alpha de Cronbach para verificar se os instrumentos SERVQUAL e 
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INTSERVQUAL apresentavam confiabilidade e consistência interna para avaliar a qualidade 

dos serviços sob a ótica dos usuários idosos e profissionais das equipes de saúde das 

UBS/ESF.  

Os dados resultantes dos dois instrumentos apresentaram valores de Alpha de 

Cronbach superiores a 0,92, tanto para expectativas quanto para percepções, isso condiz com 

valores de excelente confiabilidade. Logo, confirma-se a hipótese de que os instrumentos 

podem ser aplicados para avaliar a qualidade dos serviços das UBS/ESF sob a ótica dos 

usuários idosos e dos profissionais das equipes de saúde. 

Dando sequência ao processo conjunto de análise das expectativas e percepções das 

duas amostras investigadas, conforme apresenta a Figura 4.48, todas as cinco dimensões da 

qualidade abordadas neste estudo – aspectos tangíveis, confiabilidade, capacidade de resposta, 

segurança e empatia – apresentam Gap´s negativos, no que tange as médias obtidas das 

respostas dos usuários idosos e profissionais das equipes de saúde das UBS/ESF. Conforme já 

foi dito, embora os resultados negativos possam sugerir má qualidade dos serviços e 

insatisfação dos clientes internos e externos, segundo os critérios adotados nesse estudo e, 

anteriormente citados na seção 5.17, os Gap´s estão situados na zona de tolerância que 

considera a qualidade aceitável (JOHNSTON, CLARK, 1994, 2010). 

 

 

Figura 4.48. - Relação entre os Gap´s das dimensões SERVQUAL e INTSERVQUAL 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Verifica-se na Figura 4.48, que a dimensão Confiabilidade foi a que obteve a primeira 

colocação como pior avaliação por parte dos usuários idosos, com Gap de -1,19 e 
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profissionais das equipes de saúde, com Gap -1,66. Considerando que esta dimensão está 

relacionada, conforme já foi dito, à habilidade em realizar o serviço prometido de forma 

confiável e precisa, percebe-se que seu impacto na qualidade dos serviços influencia 

diretamente nos níveis de satisfação tanto dos clientes internos quanto dos clientes externos.  

Seguindo a ordem de piores avaliadas pelos entrevistados, a dimensão Garantia com 

Gap de -0,91 (usuários idosos) e Aspectos tangíveis com Gap de -1,06 (profissionais da 

equipe de saúde) obtiveram o segundo lugar. Em terceiro lugar, com pior desempenho, 

segundo os usuários idosos, encontra-se a dimensão Aspectos Tangíveis, com Gap de -0,65 e 

Garantia com Gap de -1,04 na avaliação feita pelos profissionais das equipes de saúde. Em 

quarta colocação com pior desempenho na avaliação de ambos entrevistados com Gap -0,56 

(usuários idosos) e Gap -1,01 (profissionais das equipes de saúde) encontra-se a dimensão 

capacidade de resposta está relacionada com a provisão dos serviços. Por último, em quinto 

lugar, encontra-se a dimensão empatia cuja avaliação pelos usuários idosos obteve Gap -0,52 

e Gap -1, 00 pelos profissionais das equipes de saúde.  

A avaliação negativa de todas as dimensões por ambos entrevistados evidencia que a 

infraestrutura, as condições climáticas, a aparência e identificação dos funcionários além dos 

aspectos relacionados ao conhecimento, cortesia e habilidade de transmitir confiança são 

fatores primordiais em um serviço de saúde e, por isso, devem ser considerados na 

implementação das ações de melhoria dos serviços internos e externos. 

Dessa forma, para testar a hipótese H2 - O nível de qualidade dos serviços da ESF 

superam as expectativas dos usuários idosos e profissionais das equipes de saúde das 

UBS, procedeu-se o confronto dos resultados dos Gap´s encontrados em todas as dimensões, 

ou seja, o resultado da média obtida entre percepções e expectativas, tanto para usuários 

idosos quanto para os membros das equipes de saúde. Considerando que todos os resultados 

encontrados foram negativos, infere-se que as expectativas dos usuários idosos e membros das 

equipes de saúde foram maiores que as suas percepções. Logo, conclui-se que a qualidade dos 

serviços internos e externos das UBS/ESF não superaram as expectativas dos sujeitos 

investigados. Assim sendo, rejeita-se a hipótese H2 - O nível de qualidade dos serviços das 

UBS superam as expectativas dos usuários idosos e profissionais da ESF.  

Sabendo-se ainda, que existe uma relação direta e inversamente proporcional de 

tolerância entre os níveis de satisfação dos clientes e a importância que esses mesmos clientes 

atribuem as dimensões da qualidade dos serviços, elaborou-se a hipótese H6 - Os usuários 

idosos e membros das equipes de saúde das UBS/ESF atribuem distinta importância 
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para as dimensões da qualidade. Para testar a referida hipótese, buscou-se, num primeiro 

momento, identificar quais dimensões apresentavam maior importância para os usuários 

idosos e profissionais das equipes de saúde. Para tanto, foi comparado o cálculo das médias 

obtidas para ambos os clientes, conforme demonstrado na Figura 4.49 e posteriormente 

aplicou-se o teste de Kruskal-Wallis.  

 

Figura 4.49. - Importância das dimensões para usuários idosos e profissionais das equipes de 

saúde das UBS/ESF 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

 

Com relação à importância atribuída a cada dimensão, a Figura 4.49 mostra os 

valores médios obtidos em cada grupo pesquisado. Constata-se que os profissionais das 

equipes de saúde consideraram como muito importante para qualidade dos serviços internos 

as dimensões Empatia, (média, 9,08); Garantia (média, 9,19); e Capacidade de Resposta 

(média, 9,02) e importante Aspectos Tangíveis (média, 8,80) e Confiabilidade (média, 8,86). 

Para os usuários idosos todas as dimensões, Aspectos tangíveis, (média, 8,09); Confiabilidade 

(média, 8,43); Capacidade de Resposta (média, 8,62); Garantia (média, 8,55) e Empatia 

(média, 8,90)  foram consideradas importantes, para qualidade dos serviços das UBS/ESF.  

Em seguida, aplicamos o teste de Kruskal-Wallis que pode ser considerado como a 

alternativa não-paramétrica à ANOVA (Kruskal & Wallis, 1952), para confirmar a existência 

ou não, de direrenças entre as médias das duas amostras investigadas. Este teste pode ser 

usado para verificar se duas ou mais amostras que provém de uma mesma população ou de 
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populações diferentes ou se, de igual modo, as amostras provém de populações com a mesma 

distribuição. Formalmente, as hipóteses sob estudo podem ser descritas como:  

 

H0: Média/usuário=Média/Equipe 

H1: Média/usuário≠ Média/Equipe 

  

Tabela 4.12. – Aplicação do Teste de Kruskal-Wallis  

 Usuário/ Equipe N 
Média 

Rank 

Aspectos 

Tangíveis 
dimension1 

Usuário 381 224,63 

Equipe 62 205,84 

Total 443  

Confiabilidade dimension1 

Usuário 381 216,28 

Equipe 62 257,15 

Total 443  

Capacidade dimension1 

Usuário 381 212,61 

Equipe 62 279,69 

Total 443  

 

Garantia 

 

dimension1 

Usuário 381 212,83 

Equipe 62 278,34 

Total 443  

Empatia dimension1 

Usuário 380 218,44 

Equipe 62 240,27 

Total 442  

Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 

Tabela 4.13. – P-valores das Dimensões de Qualidade 

 

 
Aspectos 

Tangíveis Confiabilidade Capacidade Garantia Empatia 

Qui-quadrado 1,174 5,481 15,461 14,210 1,609 

gl 1 1 1 1 1 

p-valor 0,279 0,019 0,000 0,000 0,205 

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.  

Test Statistics
a,b

 : a. Kruskal Wallis Test; b. Grouping Variable: Usuário/Equipe 

 

Os p-valores menores que 0,05, encontrados nas dimensões confiabilidade, 

capacidade de respostas e garantia mostram que existe significância estatística, ou seja, 

diferenças entre as médias dos usuários e dos profissionais das equipes de saúde. Nesses casos 
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rejeitamos H0.  Para Aspectos Tangíveis e Empatia não existe diferenças significativas na 

opinião dos usuários, quando comparada com a dos membros das equipes visto que os p-

valores encontrados são maiores do que 0,05. Sendo assim, aceita-se a H0. Os resultados 

corroboram com a validação parcial da hipótese H6 - Os usuários idosos e membros das 

equipes de saúde das UBS/ESF atribuem distinta importância para as dimensões da 

qualidade, visto que em três dimensões, confiabilidade, capacidade de resposta e garantia 

apresentaram p-valores menores que 0,05, confirma-se que existem diferenças entre as 

opiniões dos usuários idosos e membros das equipes de saúde. Entretanto, situação inversa 

ocorreu com as dimensões Aspectos Tangíveis e Empatia, que estatisticamente não são 

significativas, nesse caso, aceita-se a H0. Dessa forma, confirma-se parcialmente a hipótese 

H6 Os usuários idosos e membros das equipes de saúde das UBS/ESF atribuem distinta 

importância para as dimensões da qualidade. 

Dando prosseguimento ao processo de validação das hipóteses formuladas para o 

estudo, foi aplicado o Teste t, nas duas amostras para a H3 - Existe discrepâncias, 

estatisticamente significativas, entre as expectativas e as percepções dos usuários idosos 

e dos profissionais membros das equipes de saúde satisfeitos das UBS/ESF, conforme 

demonstrado nas Tabelas 4.11 e 4.12 a seguir: 

 

 

Tabela 4.14 – Aplicação do Teste t para as duas amostras em par para médias dos usuários 

idosos 

  Variável 1 Variável 2 

Média 156,73 229,27 

Variância 5114,40 5114,40 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  -1 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 21 

 Stat t -2,3790 

 P(T<=t) uni-caudal 0,0135 

 t crítico uni-caudal 1,7207 

 P(T<=t) bi-caudal 0,0269 

 t crítico bi-caudal 2,0796   
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Tabela 4.15 – Aplicação do Teste t para as duas amostras em par para médias dos 

membros das equipes de saúde 

 

  Variável 1 Variável 2 

Média 37,64 21,36 

Variância 47,29 47,29 

Observações 22 22 

Correlação de Pearson  -1 

 Hipótese da diferença de média 0 

 gl 21 

 Stat t 5,55 

 P(T<=t) uni-caudal 0,00001 

 t crítico uni-caudal 1,72 

 P(T<=t) bi-caudal 0,00002 

 t crítico bi-caudal 2,08   

 

Com relação à amostra concernente aos usuários idosos, Tabela 4.11, verifica-se que 

o resultado do p-valor de 0,0135 demonstra que existe discrepância entre a expectativa e 

percepção desses clientes externos, pois esse resultado é menor que 0,05 e sendo assim 

aceitamos a H3. Tratando-se da discrepância entre as expectativas e percepções dos membros 

das equipes de saúde das UBS/ESF, cujos resultados são evidenciados na a Tabela 4.12, 

também constatamos um p-valor de 0,00001, isso confirma que existe discrepância entre a 

expectativa e percepção das equipes, pois esse resultado é menor que 0,05 e sendo assim 

aceita-se a H3. 

Com relação ao teste da hipótese, H4 - As percepções que os profissionais das 

equipes de saúde têm da qualidade da prestação do serviço são diferentes das percepções que 

os usuários idosos têm sobre o serviço das UBS/ESF, também foi utilizado o Teste t, 

conforme se pode visualizar na Tabela 4.13 a seguir. 

 

Tabela 4.16 – Aplicação do Teste t para as duas amostras presumindo variâncias 

diferentes 

  Variável 1 Variável 2 

Média 229,27 21,36 

Variância 5114,40 47,29 

Observações 22 22 

Hipótese da diferença de média 0 

 gl 21 

 Stat t 13,57 

 P(T<=t) uni-caudal 0,000000000004 
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t crítico uni-caudal 1,72 

 P(T<=t) bi-caudal 0,000000000007 

 t crítico bi-caudal 2,08   

P(T<=t) uni-caudal 

 

 

Quanto a esta hipótese podemos verificar na Tabela 4.13 acima que existe diferenças 

na percepção dos usuários idosos e dos profissionais membros das equipes de saúde, em 

relação aos serviços das UBS/ESF, pois o p-valor é menor que 0,05. Isso comprova que há 

significância estatística que prova uma visão diferente sobre a percepção do serviço das 

UBS/ESF. Assim sendo, confirma-se a hipótese H4 - As percepções que os profissionais das 

equipes de saúde têm da qualidade da prestação do serviço são diferentes das percepções que 

os clientes idosos têm sobre o serviço das UBS/ESF. 

Após análise dos dados proveniente da amostra da pesquisa e dos teste das hipóteses 

formuladas para a presente investigação, o Capitulo 5, a seguir, aborda as Conclusões Finais e 

Recomendações oriundas da análise dos resultados encontrados na presente tese. 
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V – CONCLUSÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Nos últimos anos, a crescente cobrança da sociedade brasileira pela melhoria da 

qualidade dos serviços de saúde dispensados pelo SUS, em todos os níveis, contribuiu para 

impulsionar os processos avaliativos do sistema de saúde brasileiro.  

Concluímos, através da revisão bibliográfica realizada nesta tese, que sucessivas 

avaliações da qualidade foram realizadas nos serviços brasileiros de saúde pública. Entretanto, 

os resultados alcançados, até o momento, ficaram aquém do esperado.  

Atualmente, junho de 2014, um processo avaliativo denominado Programa Melhoria 

e Avaliação da Qualidade (PMAQ), iniciado em 2011, continua sendo operacionalizado 

nacionalmente no âmbito da atenção básica. Este programa, de adesão voluntária, tem como 

foco de avaliação as equipe de saúde, as UBS e as ações programáticas desenvolvidas nesse 

nível de atenção. Para tanto, o Ministério da Saúde estabeleceu como áreas estratégicas a 

serem monitoradas, através dos 47 indicadores da PMAQ, a Saúde da Mulher, Saúde da 

Criança, Controle do Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica, Saúde Bucal, 

Produção Geral, Tuberculose e Hanseníase e Saúde Mental.  

A constatação da exclusão da Atenção a Saúde ao Idoso do rol de suas prioridades, 

pelo Ministério da Saúde e pela PMAQ, se contrapõe ao que a OMS tem recomendado no 

sentido de que os países devem considerar o envelhecimento como uma fase do 

desenvolvimento do ciclo vital de cada pessoa. Isso implica não considerar os idosos como 

um grupo estático, separado do resto da população (SAYEG E MESQUITA, 2002). Além 

disso, verificamos que há consenso na literatura mundial nas áreas de saúde, gestão e 

economia de que o envelhecimento da população está associado às mudanças mais 

expressivas que a sociedade tem presenciado nos últimos anos. Este fenômeno, sem 

precedência, está se convertendo em um dos principais desafios para os sistemas de saúde 

neste começo do século XXI. Por isso, exige posturas mais assertivas de todos os seguimentos 

da sociedade organizada e, particularmente, de todos os gestores e profissionais que atuam na 

área de saúde. 

Do exposto, conclui-se que é imprescindível a realização de processos avaliativos 

que envolvam a Atenção à Saúde do Idoso, pois os mesmos contribuem para estabelecer 

diretrizes claras de atuação e garantem uma resposta adequada, ágil e de qualidade para 

atender às expectativas e necessidades assistenciais demandadas por esse estrato populacional, 
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em todos os níveis da cadeia de serviços, principalmente daqueles ofertados pela atenção 

básica. Portanto, não basta que o Brasil disponha de um dos mais avançados arcabouço 

jurídico legislativo em relação à garantia dos direitos da população idosa, se faz necessário, 

nesse momento, que estas políticas se concretizem em termos operacionais, com ações 

concretas.  

Frente a este cenário de intensos debates políticos sobre a qualidade em serviços de 

saúde, e na busca de uma efetiva implentação e operacionalização das politicas públicas 

destinadas aos idosos na atenção básica no Brasil, esta investigação foi idealizada para suprir 

a lacuna aberta pela PMAQ, que negligenciou uma grande oportunidade de obter um 

diagnóstico das reais condições de saúde e dos serviços que são dispensados pelo SUS aos 

idosos do nosso país e, com base na interpretação dos resultados encontrados, estabelecer 

parâmetros para monitorar a qualidade desses serviços e da atenção ofertada aos idosos, em 

nível nacional, estadual e municipal.  

Com esta perspectiva, o presente estudo, ao avaliar a qualidade dos serviços internos 

e externos das UBS/ESF segundo as expectativas e percepções dos usuários idosos e 

profissionais membros das equipes de saúde da cidade de João Pessoa, traduz uma iniciativa 

que objetiva disponibilizar novos conhecimentos, fundamentados em evidências científicas e 

empíricas, para subsidiar as tomadas de decisões de todos os atores que estão direta ou 

indiretamente envolvidos na prestação dos serviços ofertados pelas UBS, notadamente dos 

gestores, profissionais de saúde e usuários. 

Assim sendo, o construto dessa tese reúne pesquisa e avaliação e foi subsidiado por 

uma ampla revisão bibliográfica sobre o setor de serviço, qualidade e avaliação em saúde, 

conforme descrito nos Capítulos I e II.  

Com relação aos materias e métodos, abordados no Capítulo III, os dados coletados, 

através dos intrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, foram tratados utilizando-se 

técnicas estatísticas simples, a exemplo de percentual, média, desvio padrão, cálculo de 

frequências, coeficientes de variância e também técnicas mais complexas de análise 

univariada, tais como testes paramétricos e não-paramétricos descrito no Capítulo IV.  

Dessa forma, ao nos debruçarmos sobre a análise dos resultados proveniente dos 

questionários aplicados na amostra dos 383 usuários idosos e 62 profissionais que atuam nas 

cinco UBS/ESF, selecionada para o estudo, identificamos algumas debilidades em relação aos 

serviços internos e externos que precisam ser corrigidas para melhorar a percepção da 

qualidade e os níveis de satisfação dos usuários idosos e profissionais das equipes de saúde. 
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Considerando que o estudo teve como foco investigar os níveis de satisfação dos 

usuários idosos e profissionais de saúde que atuam nas UBS/ESF, o primeiro passo foi 

identificar as características sóciodemográficas dos entrevistados. Tal ação culminou com o 

alcance das seguintes conclusões sobre o perfil dos investigados: 

 

5.1 – Perfil dos Sujeitos Investigados 

 

Com relação ao perfil dos usuários idosos, os dados revelaram predominância do 

sexo feminino, escolaridade e nível econômico baixos, prevalência e concomitância de 

doenças: 287 casos (44,50%) de hipertensão, 128 (19,84%) diabetes mellitus e 133 (20,62%) 

artrite/reumatismo.  

Tratando-se dos profissionais que compõem as equipes de saúde das UBS/ESF, 

constatou-se um quadro bastante preocupante em relação à capacitação na área de 

gerontogeriatria dos profissionais que atuam na atenção básica e prestam serviços nas 

UBS/ESF de João Pessoa. 

Visto que as UBS/ESF são a porta de entrada no SUS, e que 53,9% dos idosos 

investigados buscaram atendimento mais de três vezes no período de 12 meses, e que 88,14% 

dos profissionais das equipes de saúde desconhecem as PNASI e não possuem nenhuma 

formação na área de gerontogeriatria, ficou patente que este fato corrobora com a inexistência 

de ações programáticas específicas, destinadas ao contigente de idosos dessas UBS/ESF. Com 

base nessas evidências, recomendamos as ações a seguir: 

 

5.1.1 Recomendações para Gestão 

 

 A Secretaria de Saúde Municipal deve promover cursos de capacitação na área 

de gerontogeriatria para todos os profissionais das equipes de saúde que 

aatuam nas UBS/ESF. 

 

Com uma equipe capacitada para cuidar das complexas necessidades de um ancião 

residente na comunidade, se evitaria a ocorrência de eventos adversos, tais como internações 

repetidas e o aumento de incapacidade e dependência.  
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 Contratar Médico Geriatra para prestar serviço nas UPAs ou NASF dos 

Distritos Sanitários com maior quantitativo de idosos a exemplo dos Distritos 

Sanitários I, II e III.  

 

Constatamos que os profissionais das equipes de saúde que atuam na “linha de 

frente” das UBS/ESF são comumente confrontados com os desafios oriundos dos quadros 

clínicos apresentados pelos seus pacientes idosos e pela dificuldade no agendamento de 

consultas a especialistas. A contratação de um geriatra teria como objetivo apoiar as decisões 

das equipes de saúde nos casos identificados como mais complexos ou naqueles que requer a 

perícia de um especialista.  

 

 Elaborar um Plano Gerontologico para o Municipio de João Pessoa 

 

Para que uma política pública seja eficaz e consiga atingir os objetivos que se propõe 

por áreas de atuação, deve possuir um plano de ação intergral, que possa ser desenvolvido 

através de medidas concretas. Um plano Gerontologico Municipal deve cumprir estas 

expectativas, visto que servirá de guia para os profissionais que atuam nas UBS/ESF.  

 

5.1.2 Recomendações para as Equipes de Saúde: 

 

 Desenvolver uma estratégia de cuidados pró-ativa para os idosos vulneráveis 

identificados na atenção básica, notadamente voltada para o atendimento dos 

portadores de Diabetes Melitus tipo II, Hipertensão Arterial, Doenças Reumáticas, 

sem negligenciar as outras condições geriátricas mais comuns, tais como: quedas, 

incontinências urinária/fecal, depressão e demências através da promoção de cursos, 

oficinas e palestras sobre esses temas; 

 Instituir nas UBS a Avaliação Geriátrica Integral e 

 Criar protocolos com medidas preventivas com especial destaque para a promoção da 

saúde e atendimento multidisciplinar específico para esse contingente. 

 

Essas ações contribuiriam para o alcance de melhores custos para o SUS, visto que 

impactariam positivamente na qualidade de vida desses idosos, notadamente daqueles que se 

encontram nas faixas etárias entre 60 e 64 anos, que corresponde a um total de 31.1% e são 
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portadores de diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e doenças reumáticas. Há 

evidências científicas notórias sobre o curso natural dessas patologias e como elas podem 

evoluir para complicações graves e debilitantes, tais como Acidentes Vasculares Encefálicos, 

Infarto do Miocárdio, Amputações, Dependência, entre outras.    

Isso representa um avanço em termos de um modelo de saúde, pois, como salientado 

por Lloyd-Sherlock (2002), os idosos são normalmente associados a doenças crônicas e 

tratamentos dispendiosos, sem que se leve em consideração as potenciais contribuições que 

um atendimento primário de saúde possa ter na obtenção de melhores custo-efetividade. 

Os “presumidos” elevados custos de saúde da população idosa são, em parte, 

decorrentes do modelo de saúde adotado. Os custos de se financiar uma população idosa com 

uma alta incidência de doenças crônico-degenerativas serão muito maiores do que o de 

financiar uma população ativa e saudável. Quer dizer, a forma como os serviços de saúde são 

organizados numa sociedade é um determinante importante desses custos (LLOYD-

SHERLOCK, 2002).  

Medidas preventivas na área da saúde, como, por exemplo, as voltadas para o 

envelhecimento saudável e para a manutenção da capacidade funcional, podem melhorar a 

qualidade de vida da população idosa e postergar a demanda pelos cuidados de alta 

complexidade. 

 

5.2- Conclusões sobre as Hipóteses do Estudo 

 

Considerando o problema proposto nesta tese, foram elaboradas seis hipótese que se 

constituíram necessárias para guiar o estudo em pauta.   

A nossa primeira hipótese consistiu em verificar a confiabilidade dos instrumentos 

utilizados no estudo, ou seja, H1 - O modelo de GAP e de Qualidade Interna dos Serviços e 

seus respectivos instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência 

empírica para avaliar a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de 

satisfação dos usuários idosos e profissionais da equipe de saúde. Considerando que os 

resultados do Alpha de Cronbach foram superiores a 0,92, tanto para expectativas quanto para 

percepções, isso condiz com valores de excelente confiabilidade. Logo, confirma-se a 

hipótese de que os instrumentos podem ser aplicados para avaliar a qualidade dos serviços das 

UBS/ESF sob a ótica dos usuários idosos e dos profissionais das equipes de saúde. 
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Com relação à hipótese H2 - O nível de qualidade dos serviços das UBS superam as 

expectativas dos usuários idosos e profissionais da ESF observou-se que os resultados 

encontrados em todas as dimensões evidenciaram Gaps negativos, ou seja, o resultado da 

média obtida entre percepções - expectativas foram negativos, tanto para usuários idosos 

quanto para os membros das equipes de saúde. Assim sendo, confirma-se que as expectativas 

dos usuários idosos e membros das equipes de saúde foram maiores que as suas percepções. 

Logo, infere-se que a qualidade dos serviços internos e externos das UBS/ESF não superaram 

as expectativas dos sujeitos investigados. Consequentemente, rejeita-se a hipótese H2. Em 

termos práticos, conclui-se que tanto os usuários idosos (clientes externos) quanto os 

profissionais membros das equipes de saúde (clientes internos) avaliaram a qualidade dos 

serviços ofertados pelas UBS e dos serviços prestados pelos apoiadores funcionários dos 

Distritos Sanitários, Laboratório de análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulação com qualidade aceitável, já que em nenhum momento os serviços surpreenderam 

as expectativas dos clientes. A qualidade aceitável também traduz uma satisfação aceitável, 

pois se encontra na zona de tolerância (JOHNSTON, 1994; JOHNSTON, CLARK, 2010).   

Dando prosseguimento ao processo de testagem das hipóteses formuladas para o 

estudo, foi aplicado o Teste t, nas duas amostras para análise da hipótese H3 - Existem 

discrepâncias estatisticamente significativas entre as expectativas e as percepções dos 

usuários idosos e dos profissionais membros das equipes de saúde satisfeitos das 

UBS/ESF. Os resultados dos p-valores menores de 0,05 evidenciam a existência de 

discrepância entre as expectativas e percepções dos usuários idosos e profissionais das 

equipes de saúde, sendo assim confirma-se a H3.  

Tratando-se da hipótese H4 - As percepções que os funcionários das equipes de 

saúde têm da qualidade da prestação do serviço são diferentes das percepções que os 

clientes idosos têm sobre o serviço das UBS/ESF, os resultados do Teste t, apontam p-valor 

menores do que 0,05. Isso comprova que há significância estatística que prova uma visão 

diferente sobre a percepção do serviço das UBS/ESF pelos dois grupos dos sujeitos 

investigados. Assim sendo, confirma-se a referida hipótese H4. 

Considerando que existe um maior número de usuários idosos do sexo feminino, se 

fez necessário investigar se havia mudanças na percepção da qualidade associada ao sexo dos 

investigados. Para tanto, testamos a H5 - A satisfação dos usuários idosos com os serviços 

ofertados pelas UBS/ESF não depende do gênero. Os resultados obtidos através do teste de 

Mann-Whiteney apontam que todos os p-valores do questionário sobre expectativas e 
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percepções são superiores a 0,05, isso indica que não houve diferença significativa na média 

das respostas dos usuários idosos em relação ao sexo nas cinco dimensões. Logo, confirma-se 

a hipótese de que os níveis de satisfação dos usuários idosos independem do sexo. 

Por fim, a hipótese H6 - Os usuários idosos e membros das equipes de saúde das 

UBS/ESF atribuem distinta importância para as dimensões da qualidade, buscou-se 

identificar quais dimensões apresentavam maior importância para os usuários idosos e 

profissionais das equipes de saúde. Para tanto, comparamos o cálculo das médias obtidas para 

ambos os clientes e posteriormente aplicamos o teste de Kruskal-Wallis. Os resultados dos p-

valores menores que 0,05, encontrados nas dimensões Confiabilidade, Capacidade de 

Resposta e Garantia demonstraram que existe significância estatística, ou seja, diferenças 

entre as médias dos usuários e dos profissionais das equipes de saúde. Para Aspectos 

Tangíveis e Empatia não existem diferenças significativas na opinião dos usuários, quando 

comparada com a dos membros das equipes visto que os p-valores encontrados são maiores 

do que 0,05. Estes resultados corroboram a validação parcial da hipótese H6. 

Constata-se que das seis hipóteses elencadas no estudo, quatro foram confirmadas, 

uma rejeitada e outra parcialmente rejeitada.  Assim, ao confrontarmos estes resultados com o 

principal objetivo dessa investigação que foi avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela 

ESF a partir da satisfação expressada pelos profissionais das equipes de saúde e usuários 

idosos atendidos nas UBSs./ESF conclui-se que: 

A confirmação da H1 - O modelo de GAP e de Qualidade Interna dos Serviços e 

seus respectivos instrumentos SERVQUAL e INTSERVQUAL, apresentam consistência 

empírica para avaliar a qualidade dos serviços das UBS/ESF através dos níveis de 

satisfação dos usuários idosos e profissionais da equipe de saúde e não validação da H2 - O 

nível de qualidade dos serviços das UBS superam as expectativas dos usuários idosos e 

profissionais da ESF, nos remete a identificação das falhas (Gap´s) existentes na qualidade 

dos serviços internos e externos das UBS/ESF, considerando os atributos elencado para cada 

dimensão.  

Dessa forma, deduz-se que para se alcançar melhoria na qualidade dos serviços das 

UBS/ESF e o consequente aumento da satisfação dos usuários idosos e profissionais das 

equipes de saúde se faz necessário que a gestão corrija os Gap´s encontrados em cada 

dimensão. Para tanto, sugerimos a implementação das seguntes ações: 

 

 



Capítulo 5 - Conclusões Finais e Recomendações 

_________________________________________________________________________ 

 

219 
 

Correção do Gap da Dimensão Aspecto Tangíveis 

 

 Disponibilizar para as UBS/ESF os materiais informativos sobre as 

campanhas promovidas pelo Ministerio da Saúde; 

 Instituir o uso de crachás de identificação para os profissionais das equipes 

de saúde e todos os funcionários das UBS/ESF; 

 Instalar um sistema de refrigeração nas UBS/ESF; 

 Providenciar o conserto ou substituição dos equipamentos quebrados 

existentes nas UBS/ESF. 

 

Correção do Gap da Dimensão Confiabilidade  

 

 Promover cursos de capacitação; 

 Criar mecanismos mais eficazes para gerenciar as demandas de exames 

laboratoriais e de radiodiagnóstico das UBS/ESF; 

 Melhorar os canais de comunicação entre os distritos sanitários, 

laboratórios, clinicas de radiodiagnostico, central de regulação e as 

UBS/ESF. 

 

Correção do Gap da Dimensão Capacidade de Resposta 

 

 Fixar, em local visível e estratégico a carteira de serviços ofertados pelas 

UBSs/ESF e 

 Reduzir os tempos de espera por consulta a especialista, exames laboratoriais e 

de radiodiagnóstico. 

 

Correção do Gap da Dimensão Garantia 

 

 Redesenhar a logística de abastecimento de matérias, insumos e 

medicamentos para as UBS/ESF e  

 Instituir a obrigatoriedade do uso da caderneta do idoso. 

 Reduzir o tempo de espera e atrasos, por vezes prejudiciais, tanto para os 

que recebem quanto para os que prestam os serviços;  
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Correção do Gap da Dimensão Empatia 

 

 Instalar caixas ou outros mecanismos para captação de queixas e reclamações 

nas UBS/ESF; 

   Promover oficinas sobre temas de interesse das pessoas idosas (Demência, 

osteoporose, maus tratos, prevenção de quedas); 

  Promover ações sócio-educativas e culturais para o idosos/aposentados que 

estão cadastrados nas UBSs/ESF e 

 Melhorar o processo de acolhemento, tendo a prestação dos cuidados centrado 

nos pacientes, respeitando os seus valores, às preferências individuais e 

nessidades. 

 

5.3. Limitações do Estudo e Recomendações para futuras pesquisas 

 

Nesta seção, é importante anunciar, ainda que de forma sucinta, algumas limitações 

encontradas ao longo da realização desta pesquisa e indicar prováveis linhas de investigações 

futuras. 

Uma das limitações desse estudo diz respeito à amostra dos grupos e do serviço 

investigados. Ressalta-se que, embora a amostra tenha sido calculada aceitando um intervalo 

de confiança de 95% e um erro padrão de 5%, o que a torna apta para objetivos da pesquisa 

em pauta, os resultados não podem ser inferidos a toda população e nem a todas as UBS/ESF, 

pois o extrato da população investigada foi constituído somente por usuários idosos e 

profissionais das equipes de saúde de apenas cinco UBS/ESF e poderá não representar 

fielmente a opinião dos indivíduos em relação à qualidade dos serviços de saúde das 

UBSs/ESF. Sugere-se que, em futuros trabalhos de investigação, sejam incluídos todos os 

usuários e profissionais membros das UBS/ESF.  

Outro aspecto que limita a presente investigação está no fato de só terem sido 

avaliadas as expectativas e percepções dos profissionais das equipes de saúde “linha de 

frente” em relação aos serviços internos que mais impactavam na continuidade dos fluxos de 

trabalho dos profissionais das equipes de saúde e na qualidade dos serviços prestados por 

esses profissionais aos usuários idosos. Dessa forma, os apoiadores dos distritos sanitários, 
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laboratório de análise clínica, serviço de radiodiagnóstico e central de regulação não foram 

incluídos no estudo. Seria pertinente que em futuras pesquisas se buscasse conhecer as 

expectativas e percepções desses funcionários para identificar as suas necessidades e níveis de 

satisfação e ou insatisfação. 

Considerando que os processos de avaliação da qualidade devem ser contínuos, 

sugere-se que um trabalho análogo ao realizado nessa investigação seja efetuado após o 

período de 12 meses - tempo no qual as sugestões aqui elencadas tenham sido implementadas 

e os resultados das ações possam ser cotejados juntamente com os encontrados nessa tese, a 

fim de se observar a evolução da melhoria da qualidade dos serviços e o aumento dos níveis 

de satisfação dos usuários e idosos e profissionais membros das equipes de saúde das 

UBS/ESF.  

Entendendo que a avaliação da qualidade dos serviços de saúde da ESF, através das 

expectativas e percepções dos usuários idosos e profissionais das equipes de saúde, é 

determinante para satisfação, espera-se que as limitações aqui assinaladas instiguem outros 

pesquisadores e se traduzam em verdadeiras oportunidades para futuras pesquisas, uma vez 

que se acredita que novos e interessantes estudos poderão surgir a partir deste. Admite-se, 

portanto, que este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de outras linhas de 

investigação, notadamente voltadas para avaliação do nível de satisfação dos clientes internos 

e externos das organizações de saúde como um todo. 

Em conclusão, esta tese não deve ser vista como um projeto de investigação 

concluído, mas antes como uma etapa que deverá ser incrementada em estudos posteriores, 

até porque o seu valor decorre não somente do seu contributo para o conhecimento, mas 

também das portas que abre para futuras evoluções da investigação. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

          

    Prezado (a) Senhor (a) 

Bom dia/tarde! 

Esta pesquisa é sobre a Avaliação da Qualidade dos Serviços ofertados pelas 

Unidades de Saúde da Família (USF) da Estratégia Saúde da Família (ESF) do 

Município de João Pessoa e está sendo desenvolvida por Luiza Amélia Freitas de Andrade, 

aluna do Curso de Doutorado em Administração Sanitária e Hospitalar da Universidad de 

Extremadura,-Espanha, sob a orientação do Prof. Dr. Pedro Eugenio López Salazar. 

O principal objetivo do estudo é Avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela 

ESF-JP/PB a partir da satisfação expressada pelos usuários idosos atendidos nas USF e 

dos membros da equipe de saúde prestadoras dos serviços. 

Solicitamos a sua colaboração para responde o questionário apresentado, como 

também sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em eventos da área de 

saúde e publicar em revista científica. Por ocasião da publicação dos resultados, seu nome 

será mantido em sigilo.   

Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, o (a) senhor (a) 

não é obrigado (a) a fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela 

Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir 

do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo nesta Unidade de Saúde da Família. 

A pesquisadora estará a sua disposição para qualquer esclarecimento que considere 

necessário em qualquer etapa da pesquisa. 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu 

consentimento para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que 

receberei uma cópia desse documento. 

                             ______________________________________ 

                                     Assinatura do Participante da Pesquisa 

                                 Espaço para impressão dactiloscópica (digital) 
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APÊNDICE A – Questionário Usuário  

Prezado (a) usuário (a),  

 

Bom dia/tarde!  

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela ESF-JP/PB 

(Estratégia Saúde da Família) a partir da satisfação expressada pelos usuários idosos atendidos nas 

USF (Unidades Saúde da Família) localizadas na sua comunidade. 

 

A sua colaboração é muito importante para que possamos identificar os aspectos que podem ser 

melhorados e assim aumentar a qualidade dos serviços ofertados por esta USF/ESF.  

 

Para alcançar o objetivo proposto, dividimos o questionário em cinco partes:  

 

 Na primeira parte, solicitamos informações sobre o (a) Sr/Srª., para que possamos conhecer 

melhor o perfil dos usuários idosos da USF; 

 

 Na segunda parte, buscamos identificar as suas expectativas (o que o (a) Sr./Srª. espera do 

serviço, antes de ser atendido nesta USF); 

 

 Na terceira parte, visamos a conhecer as suas percepções (se o serviço prestado, por esta 

USF/ESF, depois do atendimento, por esta USF foi como o (a) Sr./Srª. esperava); 

 

 Na quarta parte, solicitamos que avalie, colocando uma NOTA de 0 a 10, os aspectos que o 

(a) Sr/Srª. considera mais importantes para um serviço de saúde ser de qualidade;  

 

 Na quinta e última parte, solicitamos que o (a) Sr/Srª. avalie, colocando uma NOTA de 0 a 

10, a qualidade geral dos serviços prestados por cada um dos profissionais que compõe a 

equipe de saúde desta USF/ESF. 

 

 

Por favor, responda às questões com a máxima sinceridade.  

 

 

Desde já agradecemos a sua participação e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida ou questão. Garantimos absoluto sigilo em suas respostas e preservação do seu anonimato. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Luiza Amélia Freitas de Andrade 

Professora Pesquisadora 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências da Saúde 

Escola Técnica de Saúde 

Contatos: e-mail: luizafreitas@ccs.ufpb.br 

Telefones: Trabalho - 3216-7400 

Residencial – 3235-3918 

mailto:luizafreitas@ccs.ufpb.br
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PARTE I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DO (A) USUÁRIO (A) 

 

 

 

1. Idade:__________________ 

2. Sexo: (   ) masculino         (   ) feminino 

 

3. O (a) Sr./Srª. acha que sua saúde é: 

(    ) regular             (    ) boa 

(    ) muito boa        (    ) ruim 

 

4. Quais dessa(s) doença(s) o (a) Sr./Srª. tem: 

(   )  Hipertensão     (   ) Diabetes  (   )  DPOC 

(   ) Câncer   (   ) Artrite/Reumatismo    

(   ) Outra____________________________              

 

5. Durante os últimos 12 meses, quantas 

vezes o (a) Sr/Srª. procurou atendimento 

nesta USF: 

(    ) uma vez       (    ) duas vezes 

(    ) três vezes     (    ) mais de três vezes  

 

6. Regime de Convivência: 

(   ) mora sozinho(a) 

(   ) mora em casa de longa permanência (asilo) 

(    ) mora com o cônjuge (marido/esposa) 

(    ) mora com familiares 

 

7. Nível de Escolaridade: 

(    ) analfabeto 

(    ) ensino fundamental incompleto (1ª a 9ª série -

primário e ginásio) 

(    ) ensino fundamental completo (1ª a 9ª série -

primário e ginásio) 

(    ) ensino médio incompleto (1ª a 3ª série - 

científico) 

(    ) ensino médio completo (1ª a 3ª série - científico) 

(    ) superior incompleto 

(    ) superior completo 

8. Situação Mercado de Trabalho: 

(   ) aposentado 

(   ) não é aposentado 

(   ) trabalhando 

(   ) aposentado e trabalhando 

9. Renda Familiar: 

(    ) menos que um salário mínimo 

(    ) 01 salário mínimo 

(    ) 02 salários mínimos  

(    ) 03 salários mínimos 

(    ) mais de 03 salários mínimos 
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PARTE II – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DA USF/ESF 

 

1. As perguntas a seguir se referem ao atendimento desta USF. Por favor, indique-nos até que 

ponto o (a) Sr/Srª. concorda ou discorda do enunciado das  perguntas sobre a sua 

EXPECTATIVA acerca dos serviços oferecidos por esta USF/ESF, marcando com um “X” o 

número escolhido na escala ao lado de cada pergunta, conforme esta exemplificado a seguir: 

2.  

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente  

(DT) 

Discordo parcialmente 

(DP) 

Não sei 

(NS) 

Concordo 

parcialmente (CP) 

Concordo totalmente 

(CT) 

 

3. Não existem respostas corretas ou erradas. Só nos interessa que o (a) Sr/Srª. marque com 

um “X” o número que reflete, com precisão, o que Sr/Srª. espera do serviço desta USF/ESF-

JP/PB.  

 

O que o (a) Sr./Srª. espera do serviço, ANTES de ser atendido nesta USF. 

 

N 

 

ENUNCIADO DOS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS 

EXPECTATIVA 

DT DP NS CP CT 

1 Esperava que a USF fosse limpa e conservada (piso, paredes, banheiros e 

equipamentos).  
1 2 3 4 5 

2 Esperava que a sala de espera e o consultório fossem confortáveis (cadeiras, 

claridade, ventilação, água).  
1 2 3 4 5 

3 Esperava que a Equipe de Saúde apresentasse boa aparência (roupas, cabelos e 

calçados limpos) e possuíssem crachás de identificação com nome e função. 
1 2 3 4 5 

4 Esperava que os materiais informativos (cartazes, murais e folhetos) fossem de 

fácil visualização e entendimento. 
1 2 3 4 5 

5 Esperava que a equipe de saúde informasse precisamente a data e o horário do 

serviço a ser prestado (consultas, exames, visitas domiciliares etc.). 
1 2 3 4 5 

6 Esperava que as datas marcadas para realização de consultas e exames fossem 

cumpridas como prometidas (atendimento prioritário, rapidez para conseguir 

realizar consulta). 

1 2 3 4 5 

7 Esperava que a equipe de saúde fosse capacitada para diagnosticar e tratar 

corretamente os problemas de saúde do usuário idoso. 
1 2 3 4 5 

8 Esperava que fosse fácil e rápido conseguir realizar os exames solicitados e 

consultas de especialistas (geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.).  
1 2 3 4 5 

9 Esperava que a equipe de saúde procurasse resolver com rapidez os problemas 

do usuário idoso.  
1 2 3 4 5 
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10  Esperava que a equipe de saúde informasse sobre os serviços ofertados pela 

USF (visita domiciliar, distribuição de medicamentos, vacinação, verificação 

de pressão arterial, teste glicêmico, curativos e outros).  

1 2 3 4 5 

11 Esperava que a equipe de saúde realizasse com rapidez a visita domiciliar ao 

usuário idoso sempre que fosse solicitado.  
1 2 3 4 5 

12 Esperava que a equipe de saúde demonstrasse tranquilidade e boa vontade para 

responder as perguntas do usuário idoso, mesmo quando estivesse ocupada.  
1 2 3 4 5 

13 Esperava que fosse fácil e rápido para o usuário idoso chegar até esta USF 

(acesso, localização, rampas, corrimãos).  
1 2 3 4 5 

14 Esperava que as explicações/orientações dadas pela equipe de saúde sobre o 

diagnóstico, tratamento, evolução da doença e exames fossem claras, precisas e 

fáceis de entender. 

1 2 3 4 5 

15 Esperava que a equipe de saúde transmitisse confiança e segurança aos 

usuários idosos.  
1 2 3 4 5 

16 Esperava que a equipe de saúde utilizasse a caderneta do idoso para anotar as 

orientações e/ou recomendações mais importantes para a continuidade do 

tratamento prescrito. 

1 2 3 4 5 

17 Esperava que a USF tivesse todo o material e equipamentos necessários para 

que a equipe de saúde realizasse o atendimento do usuário idoso. 
1 2 3 4 5 

18 Esperava que a equipe de saúde atendesse os usuários e familiares com 

educação e cortesia.  
1 2 3 4 5 

19 Esperava que a equipe de saúde demonstrasse paciência e interesse para escutar 

as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões dos usuários idosos. 
1 2 3 4 5 

20 Esperava que a equipe de saúde conhecesse os problemas de saúde e as 

necessidades individuais dos seus usuários idosos. 
1 2 3 4 5 

21 Esperava que a equipe de saúde proporcionasse apoio emocional e moral aos 

usuários idosos, principalmente aqueles mais debilitados. 
1 2 3 4 5 

 

22 

Esperava que a equipe de saúde organizasse, periodicamente, atividades 

recreativas (caminhadas, bazares, projeção de filmes) e palestra com temas de 

interesse dos usuários idosos (uso seguro de medicação contínua, alimentação 

saudável, atividade física).  

1 2 3 4 5 

 

PARTE III– AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DA USF/ESF 

 

1. As perguntas a seguir se referem ao atendimento desta USF. Por favor, indique-nos até que 

ponto o (a) Sr/Srª. concorda ou discorda do enunciado das  perguntas sobre a sua 

PERCEPÇÃO acerca dos serviços oferecidos por esta USF/ESF, marcando com um “X” o 

número escolhido na escala ao lado de cada pergunta, conforme esta exemplificado a seguir: 
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1 2 3 4 5 

Discordo 

totalmente (DT) 

Discordo 

parcialmente(DP) 

Não sei (NS) Concordo parcialmente 

(CP) 

Concordo totalmente 

(CT) 

 

2. Não existem respostas corretas ou erradas. Só nos interessa que o (a) Sr/Srª. marque com 

um “X” o número que reflete, com precisão, se o que o (a) Sr/Srª. esperava do serviço desta 

USF/ESF-JP/PB foi realizado.  
O serviço prestado, DEPOIS do atendimento, por esta USF foi como o (a) Sr./Srª. esperava? 

 

N 

 

ENUNCIADO DOS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS 

PERCEPÇÕES 

DT DP NS CP CT 

 1 A USF é limpa e conservada (piso, paredes, banheiros e equipamentos).  1 2 3 4 5 

2 A sala de espera e o consultório são confortáveis (cadeiras, claridade, ventilação, 

água).  
1 2 3 4 5 

3 A Equipe de Saúde apresenta boa aparência (roupas, cabelos e calçados limpos) e 

possui crachás de identificação com nome e função. 
1 2 3 4 5 

4 Os materiais informativos (cartazes, murais e folhetos) são de fácil visualização e 

entendimento. 
1 2 3 4 5 

 5 A equipe de saúde informa precisamente a data e o horário do serviço a ser prestado 

(consultas, exames, visitas domiciliares etc.). 
1 2 3 4 5 

6 As datas marcadas para realização de consultas e exames são cumpridas como 

prometidas. (atendimento prioritário, rapidez para conseguir realizar consulta). 
1 2 3 4 5 

7 A equipe de saúde é capacitada para diagnosticar e tratar corretamente os problemas 

de saúde do usuário idoso. 
1 2 3 4 5 

8 É fácil e rápido conseguir realizar os exames solicitados e consultas de especialistas 

(geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.).  
1 2 3 4 5 

9 A equipe de saúde procura resolver com rapidez os problemas do usuário idoso.  1 2 3 4 5 

 10  A equipe de saúde informa sobre os serviços ofertados pela USF (visita domiciliar, 

distribuição de medicamentos, vacinação, verificação de pressão arterial, teste 

glicêmico, curativos e outros).  

1 2 3 4 5 

 11 A equipe de saúde realiza com rapidez a visita domiciliar ao usuário idoso sempre 

que solicitado.  
1 2 3 4 5 

12 A equipe de saúde demonstra tranquilidade e boa vontade para responder as 

perguntas do usuário idoso, mesmo quando está ocupada.  
1 2 3 5 6 

13 É fácil e rápido para o usuário idoso chegar até esta USF. (acesso, localização, 

rampas, corrimãos).  
1 2 3 4 5 

 14 As explicações/orientações dadas pela equipe de saúde sobre o diagnóstico, 1 2 3 4 5 
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 tratamento, evolução da doença e exames são claras, precisas e fáceis de entender. 

15 A equipe de saúde transmite confiança e segurança aos usuários idosos.  1 2 3 4 5 

16 A equipe de saúde utiliza a caderneta do idoso para anotar as orientações e/ou 

recomendações mais importantes para a continuidade do tratamento prescrito. 
1 2 3 4 5 

17 A USF dispõe de todo o material e equipamentos necessários para que a equipe de 

saúde realize o atendimento ao usuário idoso. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

18 A equipe de saúde atende os usuários e familiares com educação e cortesia.  1 2 3 4 5 

19 A equipe de saúde demonstra paciência e interesse para escutar as dúvidas, queixas, 

reclamações e sugestões dos usuários. 
1 2 3 4 5 

20 A equipe de saúde conhece os problemas de saúde e as necessidades individuais dos 

seus usuários. 
1 2 3 4 5 

21 A equipe de saúde proporciona apoio emocional e moral aos usuários, 

principalmente aqueles mais debilitados. 
1 2 3 4 5 

 

22 

A equipe de saúde organiza, periodicamente, atividades recreativas (caminhadas, 

bazares, projeção de filmes) e palestra com temas de interesse dos usuários (uso 

seguro de medicação contínua, alimentação saudável, atividade física)  

1 2 3 4 5 

 

PARTE IV– AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DA USF/ESF 

 

Nessa quarta parte, solicitamos que o (a) Sr/Srª. avalie, colocando uma NOTA de 0 a 10, quais os atributos 

que esta USF e a equipe de saúde possuem que considera mais importantes para um serviço de saúde ser de 

qualidade. Coloque a nota ao lado de cada pergunta, de acordo com o exemplo da tabela abaixo. 

0-3 4-5 6-8 9-10 

Sem importância Pouco importante Importante Muito importante 

 

N ATRIBUTOS DA USF E DA EQUIPE DE SAÚDE NOTA 

1 Os aspectos físicos, tais como acesso, limpeza, conservação da USF e dos móveis e equipamentos e 

aparência da equipe de saúde.  
 

2 A capacidade e empenho da equipe de saúde de prestar o serviço na data e no horário prometido.  

3 A competência técnica, o conhecimento da equipe de saúde e a habilidade deles em transmitir 

segurança e confiança nos serviços prestados.  
 

4 O interesse e paciência que a equipe de saúde demonstra para escutar as dúvidas, queixas, 

reclamações e sugestões dos usuários idosos. 
 

5 A educação, amabilidade e cortesia com que a equipe de saúde trata os usuários idosos.  
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PARTE V– AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DA EQUIPE DE SAÚDE DA USF/ESF 

 

Para finalizar solicitamos que o (a) Sr/Srª. avalie, colocando uma NOTA de 0 a 10, a qualidade geral dos  

serviço prestado pelos profissionais da equipe de saúde desta USF/ESF. Coloque a nota ao lado de cada 

pergunta, de acordo com o exemplo da tabela abaixo. 

0-3 4-6 7-8 9-10 

Sem qualidade Baixa qualidade Boa qualidade Excelente qualidade 

 

N QUALIDADE GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA USF E EQUIPE DE SAÚDE NOTA 

1 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços desta USF, qual seria?  

2 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços prestado pelos Agentes 

comunitários de saúde desta USF, qual seria? 

 

3 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços prestado pelos técnicos de 

enfermagem desta USF, qual seria? 

 

4 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços prestados pelos 

atendentes de consultório dentário desta USF, qual seria? 

 

5 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços prestados pelo (a)  

enfermeiro (a) desta USF, qual seria? 

 

6 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços prestados pelo odontólogo 

(dentista) desta USF, qual seria? 

 

7 Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para os serviços prestados pelo médico 

desta USF, qual seria? 

 

 

DADOS PARA O ENTREVISTADOR PREENCHER 

DISTRITO:________________________ 

BAIRRO:__________________________ 

USF:  A (   ); B (   ); C (   ); D (   ); E (   ). 

Nº QUESTIONÁRIO: _______DATA:__________ 
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APÊNDICE B – Questionário Equipe de Saúde 

Prezado (a) profissional de saúde,  

 

Bom dia/tarde!  

 

Esta pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade dos serviços ofertados pela ESF-JP/PB 

(Estratégia Saúde da Família) a partir da satisfação expressada pelos profissionais da equipe 

de saúde que atuam nas USF (Unidades Saúde da Família) localizadas nos Distritos Sanitários I, 

II, II, IV e V de João Pessoa. 

 

A sua colaboração é muito importante para que possamos identificar os aspectos que podem ser 

melhorados e, assim, aumentar a qualidade dos serviços ofertados por esta USF/ESF.  

 

Para alcançar o objetivo proposto, dividimos o questionário em cinco partes:  

 

 Na primeira parte, solicitamos informações sobre o (a) Sr/Srª. para que possamos conhecer 

melhor o perfil dos profissionais da equipe de saúde da USF; 

 

 Na segunda parte, buscamos identificar as suas expectativas (o que o (a) Sr./Srª. ESPERA do 

serviço prestado a essa USF/ESF pelo Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, 

Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação, antes de ser atendido por essas 

instâncias administrativas); 

 

 Na terceira parte, visamos a conhecer as suas percepções (se o serviço prestado pelo Distrito 

Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulação foi como o (a) Sr./Srª. ESPERAVA); 

 

 Na quarta parte, solicitamos que avalie, colocando uma NOTA de 0 a 10, os aspectos que o 

(a) Sr/Srª. considera mais importantes para um serviço de saúde ser de qualidade.  

 

 Na quinta e última parte, solicitamos que o (a) Sr/Srª. avalie, colocando uma NOTA de 0 a 

10, a qualidade geral e específica dos serviços prestados pelos funcionários do Distrito 

Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de 

Regulação a essa USF/ESF. 

 

Por favor, responda às questões com a máxima sinceridade.  

 

Desde já agradecemos a sua participação e nos colocamos à disposição para esclarecer qualquer 

dúvida ou questão. Garantimos absoluto sigilo em suas respostas e preservação do seu anonimato. 

 

Atenciosamente, 

 

Luiza Amélia Freitas de Andrade 

Professora Pesquisadora 

Universidade Federal da Paraíba 

Centro de Ciências da Saúde/ETS 

Contatos: e-mail: luizafreitas@ccs.ufpb.br 

Telefones: Trabalho - 3216-7400/Residencial – 3235-3918 

mailto:luizafreitas@ccs.ufpb.br
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PARTE I – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DE 

SAÚDE 

 

 

 

1. Idade:__________________ 

2. Sexo: (   ) masculino         (   ) feminino 

3. Função que desempenha na USF/ESF: 

(    ) Agente Comunitário de Saúde  

(    ) Técnico de Enfermagem 

(    ) Atendente de Consultório Dentário  

(    ) Enfermeiro 

(    ) Odontólogo  

(    ) Médico 

4. Qual o seu Vínculo Empregatício? 

(   ) municipal                  (   )   estadual  

(    ) serviços prestados   (   )   outro  

Especifique____________________________              

5. Há quanto tempo presta serviços nessa 

USF/ESF? 

(    ) menos de 1 ano       (    ) 1 ano  

(    ) 2 anos                      (    ) 3 anos 

(    )  mais de três anos 

6. Jornada de Trabalho na USF/ESF: 

(    ) 8 horas diárias 

(    ) 6 horas diárias  

(    ) 4 horas diárias 

(    ) menos de 4 horas diárias 

 

7. Nível de Escolaridade: 

(    ) ensino fundamental completo (1ª a 9ª série) 

(    ) ensino médio completo (1ª a 3ª série) 

(    ) ensino fundamental incompleto 

(    ) ensino médio incompleto 

(    ) técnico 

(    ) superior completo 

(    ) superior incompleto 

(   ) Outro             Especifique:______________ 

8. Possui Curso de Formação específica em 

Atenção à Saúde do Idoso: 

(   ) sim                    (   ) não 

9. Faixa Salarial: 

(    ) 01 salário mínimo 

(    ) 02 salários mínimos  

(    ) entre 04 e 05 salários mínimos 

(    ) entre 05 e 06 salários mínimos 

(    ) entre 06 e 07 salários mínimos 

(    ) entre 07 e 09 salários mínimos 

(    ) superior a 10 salários mínimos 

10. O (a) Sr/Srª gosta de trabalhar nessa 

USF/ESF? 

(    ) sim                         (     ) não 
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PARTE II – AVALIAÇÃO DO SERVIÇO INTERNO DA USF/ESF 

 

1. As perguntas a seguir se referem ao atendimento prestado pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de 

Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação a esta USF/ESF. Por favor, indique-nos até 

que ponto o (a) Sr/Srª. concorda ou discorda do enunciado das  perguntas sobre a sua EXPECTATIVA 

acerca dos serviços oferecidos por estes funcionários, marcando com um “X” o número escolhido na escala ao 

lado de cada pergunta, conforme esta exemplificado a seguir:  

 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente 

(DT) 

Discordo parcialmente 

(DP) 

Não sei (NS) Concordo 

parcialmente (CP) 

Concordo 

totalmente (CT) 

 

2. Não existem respostas corretas ou erradas. Só nos interessa que o (a) Sr/Srª. marque com um “X” o número que 

reflete, com precisão, o que Sr/Srª. espera do serviço prestado pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório 

de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação a esta USF/ESF. O que o (a) Sr./Srª. ESPERA 

do serviço, ANTES de ser atendidos por estes funcionários. 

 

 

N 

 

ENUNCIADO DOS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS INTERNOS 

EXPECTATIVA 

DT DP NS CP CT 

1

1 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário determinassem a execução, 

periodicamente, de serviços de manutenção e reparos a fim de manter a USF/ESF limpa e 

conservada (piso, paredes, banheiros e equipamentos).  

1 2 3 4 5 

2

2 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário proporcionassem acomodações 

confortáveis (cadeiras, claridade, ventilação, água) para a sala de espera dos usuários idosos 

e dos consultórios usados pelos profissionais da equipe de saúde da USF/ESF.  

1 2 3 4 5 

3

3 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação apresentassem boa aparência (roupas, cabelos e 

calçados limpos) e possuíssem crachás de identificação com nome e função. 

1 2 3 4 5 

4

4 

Esperava que os materiais informativos disponibilizados pelo Distrito Sanitário (cartazes, 

folhetos, manuais, guias de procedimentos etc.) fossem atualizados, fáceis de entender e 

fornecidos em número suficientes para atender às necessidades dos profissionais da equipe 

de saúde USF/ESF. 

1 2 3 4 5 

5

5 

Esperava que os funcionários da Central de Regulação informassem precisamente aos 

profissionais da equipe de saúde USF/ESF sobre as datas e os horários do serviço a ser 

prestado aos usuários idosos (consulta a especialistas, exames laboratoriais e de 

radiodiagnóstico, etc.). 

1 2 3 4 5 

6

6 

Esperava que as datas marcadas para realização de consultas a especialistas e a entrega de 

exames laboratoriais e de radiodiagnóstico fossem cumpridas como prometidas a equipe de 

saúde da USF/ESF (atendimento prioritário ao idoso, rapidez para conseguir realizar 

consulta etc.). 

1 2 3 4 5 

7

7 

Esperava que o Distrito Sanitário oferecessem cursos de capacitação na área de 

geronto/geriatria para os profissionais da equipe de saúde USF/ESF a fim de capacitá-los 

para diagnosticar e tratar corretamente os problemas de saúde do usuário idoso. 

1 2 3 4 5 
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8

8 

Esperava que fosse fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde USF/ESF 

conseguir os resultados dos exames de radiodiagnóstico solicitados e consultas de 

especialistas (geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.).  

1 2 3 4 5 

9

9 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação procurassem resolver com rapidez os 

problemas apresentados pelos profissionais da equipe de saúde da USF/ESF.  

1 2 3 4 5 

1

10 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário informassem aos profissionais da equipe 

de saúde sobre os serviços ofertados a USF/ESF (cronogramas, com datas de cursos, 

reuniões, entrega de medicamentos, material de consumo e permanente, etc.). 

1 2 3 4 5 

1

11 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário lotados na USF/ESF não demonstrassem 

uma atitude coercitiva e intimidatória, mas que fossem flexíveis para acatarem novas ideias 

e práticas sugeridas pelos profissionais da equipe de saúde a fim de melhorar a qualidade 

dos serviços prestados aos usuários idosos.  

1 2 3 4 5 

1

12 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstrassem tranquilidade e boa vontade 

para responder as perguntas dos profissionais da equipe de saúde da USF/ESF, mesmo 

quando estivessem ocupados.   

1 2 3 4 5 

1

13 

Esperava que fosse fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde da USF/ESF 

chegar até o Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico 

e Central de Regulação (acesso, localização próxima a USF/ESF).  

1 2 3 4 5 

1

14 

Esperava que as explicações/orientações dadas pelos funcionários do Distrito Sanitário, 

Laboratório de Análise Clínica Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação aos 

profissionais da equipe de saúde da USF/ESF sobre preenchimento dos formulários do 

sistema de informação (e-SUS) da atenção básica, procedimentos de coleta de exames etc. 

fossem claras, precisas e fáceis de entender.  

1 2 3 4 5 

1

15 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação transmitissem confiança e segurança aos 

profissionais da equipe de saúde das USF/ESF. 

1 2 3 4 5 

1

16 

Esperava que o Distrito Sanitário disponibilizasse para as USF/ESF, em quantidade 

suficiente, a caderneta do usuário idoso para que a equipe de saúde pudesse anotar as 

orientações e/ou recomendações mais importantes para a continuidade do tratamento 

prescrito aos idosos. 

1 2 3 4 5 

1

17 

Esperava que o Distrito Sanitário disponibilizasse para as USF/ESF todo o material de 

consumo, insumos e equipamentos necessários para que a equipe de saúde realizasse um 

atendimento de qualidade aos usuários aos idosos nas USF/ESF. 

1 2 3 4 5 

1

18 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação atendessem aos profissionais da equipe de 

saúde das USF/ESF com educação e cortesia.  

1 2 3 4 5 

1

19 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstrassem paciência e interesse para 

escutar as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões da equipe de saúde das USF/ESF em 

relação ao atendimento de saúde prestados aos idosos.  

1 2 3 4 5 

2

20 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação conhecessem e procurassem resolver os 

problemas manutenção, abastecimento e as necessidades das USF/ESF apresentados pelos 

profissionais da equipe de saúde da USF/ESF.  

1 2 3 4 5 
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2

21 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação proporcionassem apoio emocional e moral aos 

profissionais da equipe de saúde USF/ESF, principalmente aqueles mais necessitados. 

1 2 3 4 5 

22 

2 

Esperava que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço 

de Radiodiagnóstico e Central de Regulação entendessem as dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais da equipe de saúde da USF/ESF em relação ao atendimento dos usuários 

idosos e procurassem resolvê-las com rapidez. 

1 2 3 4 5 

 

PARTE III– AVALIAÇÃO DO SERVIÇO INTERNO DA USF/ESF 

 

1. As perguntas a seguir se referem ao atendimento prestado pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de 

Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação a esta USF/ESF. Por favor, indique-nos até que 

ponto o (a) Sr/Srª. concorda ou discorda do enunciado das  perguntas sobre a sua PERCEPÇÃO acerca dos 

serviços oferecidos por estes funcionários, marcando com um “X” o número escolhido na escala ao lado de cada 

pergunta, conforme esta exemplificado a seguir: 

1 2 3 4 5 

Discordo totalmente 

(DT) 

Discordo parcialmente 

(DP) 

Não sei (NS) Concordo parcialmente 

(CP) 

Concordo 

totalmente (CT) 

 

2. Não existem respostas corretas ou erradas. Só nos interessa que o (a) Sr/Srª. marque com um “X” o número 

que reflete, com precisão, se o que Sr/Srª. ESPERAVA do serviço prestado pelos funcionários do Distrito Sanitário, 

Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação a esta USF/ESF foi como 

imaginava. O que o (a) Sr./Srª. percebeu do serviço, DEPOIS de ser atendido por estes funcionários corresponde aquilo 

que ESPERAVA.  

 

 

N 

 

ENUNCIADO DOS ATRIBUTOS DOS SERVIÇOS INTERNOS 

PERCEPÇÕES 

DT DP NS CP CT 

1

1 

Os funcionários do Distrito Sanitário determinam a execução, periodicamente, de 

serviços de manutenção e reparos a fim de manter a USF/ESF limpa e conservada (piso, 

paredes, banheiros e equipamentos).  

1 2 3 4 5 

2

2 

Os funcionários do Distrito Sanitário proporcionam acomodações confortáveis (cadeiras, 

claridade, ventilação, água) para a sala de espera dos usuários idosos e dos consultórios 

usados pelos profissionais da equipe de saúde da USF/ESF.  

1 2 3 4 5 

3

3 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação apresentam boa aparência (roupas, cabelos e 

calçados limpos) e possuem crachás de identificação com nome e função. 

1 2 3 4 5 

4

4 

Os materiais informativos disponibilizados pelo Distrito Sanitário (cartazes, folhetos, 

manuais, guias de procedimentos etc.) são atualizados, fáceis de entender e fornecidos em 

número suficientes para atender as necessidades dos profissionais da equipe de saúde 

USF/ESF. 

1 2 3 4 5 

5

5 

Os funcionários da Central de Regulação informam precisamente aos profissionais da 

equipe de saúde USF/ESF as datas e os horários do serviço a ser prestado aos usuários 
1 2 3 4 5 



Apêndice 

_________________________________________________________________________ 

 

266 
 

idosos (consulta a especialistas, exames laboratoriais e de radiodiagnóstico, etc.). 

6

6 

As datas marcadas para realização de consultas a especialistas e a entrega de exames 

laboratoriais e de radiodiagnóstico são cumpridas como prometidas a equipe de saúde da 

USF/ESF (atendimento prioritário ao idoso, rapidez para conseguir realizar consulta etc.). 

1 2 3 4 5 

7

7 

O Distrito Sanitário oferece cursos de capacitação na área de geronto/geriatria para os 

profissionais da equipe de saúde USF/ESF a fim de capacitá-los para diagnosticar e tratar 

corretamente os problemas de saúde do usuário idoso. 

1 2 3 4 5 

8

8 

É fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde USF/ESF conseguir os 

resultados dos exames de radiodiagnóstico solicitados e consultas de especialistas 

(geriátrico, endocrinologistas, cardiologistas etc.).  

1 2 3 4 5 

9

9 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação procuram resolver com rapidez os problemas 

dos profissionais da equipe de saúde da USF/ESF.  

1 2 3 4 5 

1

10 

Os funcionários do Distrito Sanitário informam aos profissionais da equipe de saúde 

sobre os serviços ofertados a USF/ESF (cronogramas com datas de cursos, reuniões, 

entrega de medicamentos, material de consumo e permanente, etc.). 

1 2 3 4 5 

1

11 

Os funcionários do Distrito Sanitário lotados na USF/ESF não demonstram atitude 

coercitiva e intimidatória, mas são flexíveis para acatarem novas ideias e práticas 

sugeridas pelos profissionais da equipe de saúde a fim de melhorar a qualidade dos 

serviços prestados aos usuários idosos. 

1 2 3 4 5 

1

12 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram tranquilidade e boa vontade para 

responder às perguntas dos profissionais da equipe de saúde da USF/ESF, mesmo quando 

estão ocupados.  

1 2 3 4 5 

1

13 

É fácil e rápido para os profissionais da equipe de saúde da USF/ESF chegar até o 

Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central 

de Regulação (acesso, localização próxima a USF/ESF).  

1 2 3 4 5 

1

14 

As explicações/orientações dadas pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório 

de Análise Clinica Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação aos profissionais 

da equipe de saúde da USF/ESF sobre preenchimento dos formulários do sistema de 

informação (e-SUS) da atenção básica, procedimentos de coleta de exames etc. são claras, 

precisas e fáceis de entender. 

1 2 3 4 5 

1

15 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação transmitem confiança e segurança aos 

profissionais da equipe de saúde das USF/ESF.  

1 2 3 4 5 

1

16 

O Distrito Sanitário disponibiliza para as USF/ESF, em quantidade suficiente, a 

caderneta do usuário idoso para que a equipe de saúde possa anotar as orientações e/ou 

recomendações mais importantes para a continuidade do tratamento prescrito. 

1 2 3 4 5 

1

17 

O Distrito Sanitário disponibiliza para as USF/ESF todo o material de consumo, insumos 

e equipamentos necessários para que a equipe de saúde realize um atendimento de 

qualidade aos usuários aos idosos nas USF/ESF. 

1 2 3 4 5 

1

18 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação atendem os profissionais da equipe de saúde das 
1 2 3 4 5 
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USF/ESF com educação e cortesia.  

1

19 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstram paciência e interesse para escutar 

as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões da equipe de saúde das USF/ESF.  

1 2 3 4 5 

2

20 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação conhecem e procuram resolver os problemas 

manutenção, abastecimento e as necessidades das USF/ESF apresentados pelos 

profissionais da equipe de saúde. 

1 2 3 4 5 

2

21 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação proporcionam apoio emocional e moral aos 

profissionais da equipe de saúde USF/ESF, principalmente aqueles mais necessitados. 

1 2 3 4 5 

 

2

22 

Os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação entendem as dificuldades enfrentadas pelos 

profissionais da equipe de saúde em relação ao atendimento dos usuários idosos e 

procuram resolvê-las com rapidez. 

1 2 3 4 5 

 

PARTE IV– AVALIAÇÃO DO SERVIÇO INTERNO DA USF/ESF 

 

Nessa quarta parte, solicitamos que o (a) Sr/Srª. avalie, colocando uma NOTA de 0 a 10, quais os atributos que o 

serviço prestado pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação esta USF e a equipe de saúde possuem que o (a) Sr/Srª. considera mais 

importante para um serviço de saúde ser de qualidade.  

0-3 4-5 6-8 9-10 

Pouco importante Relativamente 

importante 

Importante Muito importante 

 

N ATRIBUTOS DA USF E DA EQUIPE DE APOIADORES INTERNOS NOTA 

1

1 

É importante os aspectos físicos, tais como acesso, limpeza, conservação da USF e dos móveis e 

equipamentos e aparência funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação são importantes?  

 

2

2 

É importante a capacidade e empenho dos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise 

Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação de prestar o serviço na data e no horário 

prometido aos profissionais da equipe de saúde? 

 

3

3 

É importante a competência técnica, o conhecimento dos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório 

de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação e a habilidade deles em 

transmitir segurança e confiança nos serviços prestados aos profissionais da equipe de saúde?  

 

4

4 

É importante o interesse e paciência que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise 

Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e Central de Regulação demonstrem paciência e interesse para 

escutar as dúvidas, queixas, reclamações e sugestões dos profissionais da equipe de saúde? 
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5

5 

É importante que os funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de 

Radiodiagnóstico e Central de Regulação tratem os profissionais da equipe de saúde das USF/ESF com 

educação, amabilidade e cortesia? 

 

 

PARTE V– AVALIAÇÃO DO SERVIÇO INTERNO DA USF/ESF 

 

Para finalizar solicitamos que o (a) Sr/Srª. avalie, colocando uma NOTA de 0 a 10, a qualidade geral dos  serviço 

prestado pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e 

Central de Regulação esta USF e a equipe de saúde.  

0-3 4-6 7-8 9-10 

Sem qualidade Baixa qualidade Boa qualidade Excelente qualidade 

 

N QUALIDADE GERAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EQUIPE DE 

APOIADORES INTERNOS A ESTA USF  

NOTA 

1

1 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários do Distrito Sanitário a esta USF, qual seria? 
 

2

2 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade dos serviços prestado pelos 

funcionários do Distrito Sanitário lotados na USF aos profissionais da equipe de saúde, qual seria? 
 

3

3 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários da Central de Regulação a esta USF, qual seria? 

 

4

4 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários do laboratório de análise clínica a esta USF, qual seria? 
 

5

5 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários do Serviço de Radiodiagnóstico a esta USF, qual seria? 
 

6

6 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade dos serviços prestados pelos 

funcionários de higiene e limpeza a esta USF, qual seria? 
 

7

7 

Se o (a) Sr/Srª. tivesse que dar uma única nota, de 0 a 10, para a qualidade de todos os serviços prestados 

pelos funcionários do Distrito Sanitário, Laboratório de Análise Clínica, Serviço de Radiodiagnóstico e 

Central de Regulação a esta USF/ESF, qual seria? 

 

 

DADOS PARA O ENTREVISTADOR PREENCHER 

DISTRITO:________________________ 

BAIRRO:__________________________ 

USF: A (   ); B (   ); C (   ); D (   ); E (   ). 

Nº QUESTIONÁRIO: _______DATA:__________ 

 


