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Resumo
Objetivo – Avaliar os serviços oferecidos por uma unidade básica de saúde (UBS) por meio da percepção dos usuários. Métodos – Pes-
quisa de abordagem quantitativa realizada com 208 usuários de uma UBS, selecionados por meio de amostragem probabilística. O ins-
trumento de coleta de dados foi elaborado com base no modelo SERVQUAL. Resultados – A análise das variáveis do perfil revelou que,
em sua maioria, os usuários são do sexo feminino e jovens, possuem ensino médio, renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos e moram
no território há mais de 10 anos. Os resultados dos aspectos concernentes à avaliação evidenciam a predominância de uma boa per-
cepção quanto à qualidade dos serviços prestados pela unidade. Entretanto, quanto maior o grau de escolaridade, menos favorável é a
satisfação com o conhecimento dos profissionais da UBS (p=0,047). Conclusão – Frente à avaliação dos usuários, os serviços oferecidos
pela UBS são adequados e atendem às suas necessidades. 

Descritores: Avaliação; Percepção; Unidade Básica de Saúde.

Abstract
Objective – Assess the services offered by a basic health unit (BHU) by means of the perception of the users. Methods – A quantitative
approach research was done with 208 users of a BHU, selected by probalistic sampling. The data collection instrument was elaborated
with base on the SERVQUAL model. Results – The analysis of the variables of the profile showed that most of the users are female and
young sex, have secondary education, family income between 1 and 3 minimum wages and live in the territory for more than 10 years.
The results of the aspects concerning evaluation show the predominance of a good perception in relation the quality of the services
done by the unit. However, as the education level went up, less favorable is the satisfaction to the knowledge of the BHU professionals
(p=0,047). Conclusion – In relation to the user’s assessment, the services offered by the BHU are adequate and attend to their needs. 

Descriptors: Assessment; Perception; Basic Health Unit.

Introdução
A qualidade da atenção à saúde tem sido preocupa-

ção dos vários níveis de assistência, pois sinaliza a ne-
cessidade de adequação dos serviços na implementação
de ações efetivas de promoção, prevenção e recupera-
ção da saúde que visem a privilegiar e garantir a inte-
gralidade. Entretanto, a diversidade de serviços presta-
dos na Atenção Primária à Saúde (APS) varia conforme
as demandas de cada comunidade1.

A APS e a Estratégia Saúde da Família (ESF) vem de-
sencadeando modificações na organização dos serviços
e na atuação dos profissionais de saúde2. Contudo, a
mudança do processo de trabalho em saúde só é pos-
sível se houver a compreensão e adesão de cada traba-
lhador ao modo de produzir saúde e agir na relação
com o usuário de saúde da família, incluindo a per-
cepção deste sobre o atendimento e cuidado prestados3. 

Sendo assim, um aspecto relevante é a perspectiva
do usuário e a forma como avalia a atenção que recebe
na UBS e se esta se direciona à satisfação das suas ne-
cessidades e expectativas4. A participação do usuário
auxilia nas transformações das práticas dos gestores,
trabalhadores e avaliadores, contribuindo no processo

de produção do cuidado à saúde e de melhoria do de-
sempenho do Sistema Único de Saúde (SUS) e da APS5.

Nesse sentido, o atendimento no contexto da UBS
deve se ancorar na autonomia dos usuários e em seu
empoderamento, bem como na gestão participativa e
na mútua construção da promoção da saúde. Vale res-
saltar que se os serviços da UBS forem efetivos, grada-
tivamente serão fomentados impactos positivos não só
para os usuários e a comunidade adscrita, mas também
aos próprios trabalhadores. Isto porque, o atendimento
de qualidade promove a satisfação e contribui para o
empoderamento dos envolvidos no processo de traba-
lho de saúde da família6.

A busca da qualidade nos serviços de saúde vem
crescendo, ancorada nos usuários como protagonistas
do SUS7. Torna-se necessária para que se possa também
articular um processo colaborativo nas tomadas de de-
cisões e aplicação dos resultados das investigações8. É
preciso organizar a APS através de informações epide-
miológicas da população e da avaliação dos serviços
pelos usuários. Assim, objetivou-se avaliar os serviços
oferecidos por uma Unidade Básica de Saúde através
da percepção dos usuários.
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Métodos
Trata-se de pesquisa quantitativa. O cenário foi uma

UBS do município de Fruta de Leite, situado ao Norte
do Estado de Minas Gerais – Brasil, cuja população em
2010 era de 5940 habitantes9. Neste trabalho foi ava-
liada a UBS onde atua a Equipe de Saúde da Família
denominada “Sede”, responsável por 583 famílias ca-
dastradas, representando 2101 usuários. 

A seleção dos usuários foi feita através da amostragem
probabilística, resultando em 208 sujeitos. Os critérios
de inclusão foram: estar cadastrado na Equipe de Saúde
da Família da UBS de Fruta de Leite; aceitar participar
da pesquisa; estar apto a responder o questionário;
preencher o questionário na UBS; ter recebido atendi-
mento da equipe e ser maior de 18 anos. O critério de
exclusão foi a condição de ser funcionário da equipe
pesquisada.

O instrumento de coleta de dados se baseou no mo-
delo SERVQUAL. Consistiu num questionário de 22
declarações afirmativas, as quais se referem à percepção
da qualidade do serviço prestado. As afirmativas são
definidas numa escala Lickert de cinco pontos, variando
de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”.

A coleta de dados foi realizada aleatoriamente com
os usuários que a frequentavam entre março e maio de
2010. Os dados foram analisados no Statistical Package
for Social Sciences (SPSS) versão Windows 15.0. Reali-
zou-se o teste do qui-quadrado (x2), adotando-se o nível
de significância de 5%.

O Projeto de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIMONTES através do Parecer
Consubstanciado nº 1782/2009.

Resultados
Na população estudada, houve predominância sig-

nificativa do sexo feminino, sendo 75% (155) mulheres
e 25 % (53) homens. Os usuários são predominante-
mente jovens, estando 46% (96) compreendida na faixa
etária de 18 a 30 anos. Em relação à escolaridade,
nota-se uma concentração na categoria ensino médio,
32,2% (67). Ao analisar a renda familiar dos entrevista-
dos, verificou-se que a maioria deles, 54% (112), pos-
suem renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos. A
maioria, 71% (147), mora no território da UBS há mais
de 10 anos (Tabela 1).

No tocante à percepção dos entrevistados quanto aos
serviços oferecidos pela Equipe de Saúde da Família
(Tabela 2), predominaram as percepções a seguir. Ob-
servou-se que a maioria, 32% (67), dos usuários con-
cordaram parcialmente com a afirmativa O ambiente
físico da UBS é agradável; 29% (61) nem concordaram
nem discordaram acerca do cumprimento das ativida-
des da UBS no tempo em que os funcionários se com-
prometem; 27% (57) dos entrevistados concordaram
integralmente que a equipe demonstra sincero interesse
em resolver os problemas dos usuários; 30% (62) nem
concordaram nem discordaram que a equipe presta o
serviço certo da primeira vez; 33% (69) dos participan-

tes nem concordaram nem discordaram que a equipe
é capaz de realizar tarefas sem erros; 32% (69) dos
usuários concordaram integralmente que a equipe ofe-
rece atendimento com presteza; 31% (64) dos partici-
pantes responderam que concordam integralmente que
o comportamento dos profissionais inspira confiança
nos usuários; 36% (75) dos usuários responderam que
concordam integralmente que os membros da equipe
demonstram boa vontade em ajudá-los; 29% (60) dos
entrevistados concordaram integralmente que os servi-
dores da UBS nunca estão ocupados para esclarecer
suas dúvidas; 31% (65) da população pesquisada con-
cordaram integralmente que se sentem seguros com os
serviços oferecidos pela UBS; 33% (69) da população
concordaram integralmente que os servidores da uni-
dade são corteses; 31% (63) dos participantes nem con-
cordam nem discordam que a equipe possui os conhe-
cimentos necessários para esclarecer as suas dúvidas;
30% (64) concordaram integralmente que a equipe ofe-
rece atenção individual; 28% (59) dos participantes
nem concordam nem discordam que os profissionais
estão centrados em oferecer o melhor serviço aos seus
usuários; e 30% (63) dos usuários entrevistados nem
concordaram nem discordaram que a equipe entende
suas necessidades específicas.

Tabela 1. Perfil da população entrevistada. Fruta de Leite –
MG, 2010

  Variáveis                                                       N           %

  Sexo                            Masc.                         53          25,5
                                     Fem.                          155          74,5
                                     Total                          208          100

  Faixa etária                  18 a 30                      96          46
                                     31 a 45                      62          30
                                     46 a 59                      32          15
                                     60 ou mais                 18          9
                                     Total                          208          100

  Escolaridade                Analfabeto                 24          11,5
                                     Básico                       45          21,6
                                     Fundamental              46          22,1
                                     Médio                        67          32,2
                                     Superior                     19          9,1
                                     Pós-Graduação          7          3,4
                                     Total                          208          100

  Renda Familiar             Menos de 1 sm          85          40,9
                                     1 a 3 sm                    112          53,8
                                     4 a 5 sm                    10          4,8
                                     Acima de 5 sm          1          5
                                     Total                          208          100

  Tempo de Moradia       Menos de 1 ano         0          0
                                     1 a 5 anos                  36          17
                                     6 a 10 anos                25          12
                                     Mais de 10 anos        147          71
                                     Total                          208          100

Quanto maior o grau de escolaridade, menos favorá-
vel é a percepção dos usuários quanto à afirmativa: os
servidores da ESF possuem os conhecimentos necessá-
rios para responder às suas necessidades (p=0,047)
(Gráfico 1).

160 J Health Sci Inst. 2014;32(2):159-63Lima CA, Oliveira AG, Barbosa CA, Costa FM, Dias OV.



Gráfico 1. Percepção dos entrevistados ao se relacionar escolari-
dade com a afirmativa de que a ESF possui os conheci-
mentos necessários para responder às questões dos
usuários. Fruta de Leite – MG, 2010

Discussão
Este estudo descreveu a avaliação dos serviços de uma

unidade de saúde através da perspectiva do usuário.
As características sociodemográficas dos usuários es-

tão em consonância com as observadas em outras pes-
quisas7,10-11. Entretanto, neste estudo, a maioria dos su-
jeitos possuía ensino médio completo, ao inverso de
pesquisas realizadas em Recife (PE)11 e em Montes Cla-
ros (MG)7, nas quais os usuários, em sua maioria, tinham
baixo nível de escolaridade.

A predominância de mulheres encontrada nesta in-
vestigação, demonstra a importância delas como usuá-
rias da UBS e cuidadoras da saúde de sua família1,11.
Por outro lado, a menor participação dos homens deve
ser decorrente por um lado, de um maior vínculo com
o trabalho nesta faixa etária produtiva, buscando assim,
outras alternativas para a assistência, ou pela não prio-
rização desses usuários11. 

O tempo de moradia há mais de dez anos no território

é fator essencial para a criação de vínculo entre o usuá-
rio e os funcionários da Estratégia Saúde da Família
(ESF). Após ser estabelecido, esse vínculo aumenta a
eficácia das ações de saúde e favorece a participação
do usuário durante a prestação do serviço12.

Quanto ao ambiente físico, a maior parte o avaliou
bem, assim como em outro estudo sobre o assunto7.
Porém, 29% afirmaram nem concordar nem discordar
e, em outras pesquisas, verificou-se alta insatisfação,
evidenciando condições inadequadas11. As condições
físicas são fundamentais para a implementação das
ações. Apesar de a ESF demonstrar melhora na eficiên-
cia e qualidade dos serviços prestados na APS, cons-
tata-se um número significativo de unidades com es-
trutura física inapropriada11,13. 

Quanto à afirmação de que quando a equipe da ESF
promete fazer algo em certo tempo, ela cumpre, os su-
jeitos, majoritariamente, nem discordam nem concor-
dam. Entretanto, foram observadas respostas nos dois
extremos: 28,8% dos participantes discordaram integral-
mente e 31,3% concordaram integralmente em pesquisa
sobre a confiabilidade e empatia na ESF, discordando
do achado do presente estudo10. A res ponsabilização do
profissional para com o estado de saúde do usuário cons-
titui-se um dos elementos essenciais de uma efetiva as-
sistência, assim como desperta a confiança no cliente14.

A satisfação dos pacientes está ligada à qualidade e
ao planejamento do atendimento. O atendimento deve
ter um sistema de retorno eficiente, simples e prático,
com intervalos regulares. Além disso, a qualidade téc-
nica significa satisfazer exigências e expectativas con-
cretas, respeitando o tempo, a qualidade, a segurança
e a garantia15.

Constatou-se que os usuários da UBS se sentem inte -
gral mente satisfeitos com o interesse dos profissionais.
Res salta-se que, nesse aspecto, insere-se a satisfação
com o trabalho dos profissionais e a escuta atentiva, re -
levante para a criação de laços e resolutividade11,16-17. A

Tabela 2. Percepção dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados pela UBS. Fruta de Leite – MG, 2010

                                                                       Percepção

  Serviço                  Discorda               Discorda Nem concorda, Concorda Concorda
  Prestado                Integral                  Parcial nem discorda Parcial Total Total
                                                             nº %
                              nº %    nº % nº % nº % nº % %

  Ambiente físico     8 4    18 9 60 29 67 32 55 26 208 100
  Promete/cumpre    17 8   30 14 61 30 54 26 46 22 208 100
  Interesse                24 12    25 12 56 27 45 22 58 27 208 100
  Acerta na 1ª vez    15 7    26 13 62 30 52 25 53 25 208 100
  Tarefa sem erro      17 8    28 13 69 33 54 26 41 20 208 100
  Presteza                 1 5    16 8 51 25 62 30 69 32 208 100
  Boa Vontade          1 8    13 6 49 24 55 26 75 36 208 100
  Disponibilidade     13 6    23 11 54 26 58 28 60 29 208 100
  Confiança              19 9    15 7 64 31 46 22 64 31 208 100
  Segurança              1 6    20 10 58 28 52 25 65 31 208 100
  Cortesia                 14 7    14 7 46 22 65 31 69 33 208 100
  Conhecimento       9 4    21 10 63 31 57 27 58 28 208 100
  Atenção                 14 7    17 8 62 30 51 25 64 30 208 100
  Melhor serviço      9 4    26 13 59 28 58 28 56 27 208 100
  Entendimento        12 6    23 11 63 30 56 27 54 26 208 100
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ESF tem no trabalho da equipe e na sua relação com a
população o elemento nuclear de sua legitimação na
organização do SUS11,18.

Os usuários nem concordam nem discordam com o
fato de que o comportamento da equipe inspira con-
fiança e com a afirmativa de que os servidores possuem
os conhecimentos necessários para responder às suas
questões. Esses achados divergem dos encontrados em
outro estudo, no qual a maioria dos sujeitos concordava
integralmente com essas questões10. 

Por outro lado, os participantes de ambas as pesquisas
concordaram integralmente que os profissionais da ESF
oferecem atenção individual, um aspecto positivo para
o relacionamento entre profissional e usuário. E res-
ponderam que nem concordam nem discordam que os
profissionais estão centrados no melhor serviço10. 

Quanto ao entendimento das necessidades específi-
cas, nesta investigação, os sujeitos, predominantemente,
nem concordam nem discordam que a equipe entende
as suas necessidades. Contrastando com esse resultado,
em outra pesquisa a maioria dos usuários concordou
integralmente com tal afirmativa e outra parcela signi-
ficativa discordou integralmente10. 

A satisfação com a assistência, confiança e o direito
a informações, atributos relacionados à relação profis-
sional-usuário, são determinantes na qualidade da as-
sistência11. Tais dimensões fortalecem a humanização
e a corresponsabilidade, premissas determinantes da
qualidade da ESF19. Adicionalmente, se expandem para
a relação da equipe com a díade família-comunidade.

Quanto maior o grau de escolaridade, menos favorá-
vel é a percepção dos usuários quanto à afirmativa: os
servidores da ESF possuem os conhecimentos necessá-
rios para responder as suas questões. Corroborando
esse resultado, observou-se a mesma associação em
outras investigações10-11,18. As pessoas com menor grau
de escolaridade tendem a emitir menos juízos de valor
e serem mais condescendentes com os serviços de
saúde que lhes são prestados11,18. Porém, quanto mais
jovem e com mais escolaridade, maior a exigência e
insatisfação11. Dessa forma, os trabalhadores da APS
devem considerar o grau de satisfação da clientela de
todos os ciclos vitais, a fim de avaliar a sua atuação e
os serviços prestados. 

Conclusão
Constatou-se que, majoritariamente, os usuários são

do sexo feminino e jovens, possuem ensino médio,
renda familiar entre 1 e 3 salários mínimos e moram
no território há mais de 10 anos. Trata-se, pois, de ca-
racterísticas da comunidade que devem ser considera-
das pela equipe durante as suas atividades. Os achados
evidenciam a predominância de uma boa percepção
quanto à qualidade dos serviços prestados pela UBS.
Todavia, quanto maior o grau de escolaridade, menor
é a satisfação com o conhecimento dos profissionais
da unidade (p=0,047).

A avaliação dos serviços da UBS, na perspectiva do
usuário, evidenciou que tais serviços são adequados e

atendem às suas necessidades. Os resultados revelam
informações valiosas para os gestores e equipes de
saúde. Permitem o conhecimento da percepção dos
usuários quanto à atenção à saúde ofertada e possibilita
o aperfeiçoamento da gestão e do cotidiano da Estraté-
gia Saúde da Família para melhor atender às demandas
do cidadão e do SUS. 
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