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Introdução: A Atenção Primária à Saúde (APS) constitui-se como o primeiro nível de 

contato com o usuário nos serviços de saúde, portanto configura-se na formação da base e 

determinação de trabalho de outros níveis do sistema de saúde, como secundários e de maior 

complexidade, ao realizar abordagens que envolvem problemáticas comuns em uma 

comunidade, exercer o papel preventivo, curativo e de reabilitação para, assim, promover a 

saúde e qualidade de vida à população [1]. A garantia da qualidade dos serviços apresenta-se 

como um dos principais desafios dos gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) e deve 

compreender os princípios da integralidade, universalidade, equidade e participação social. 

Nessa perspectiva, o nível primário deve utilizar ferramentas para auxiliar na busca de 

demandas e necessidades da comunidade, conforme a especificidade de cada território, 

observando aspectos epidemiológicos e socioeconômicos dos usuários [2]. A satisfação do 

usuário demonstra-se a partir de expectativas acerca do cenário do serviço de saúde, assim 

como suas experiências e percepções sobre o cuidado recebido³. Tratando-se da Atenção 

Básica (AB), a avaliação do usuário atinge diversas dimensões, entretanto está ainda 

relacionada predominantemente com o atendimento humanizado por parte de profissionais, do 

que em condições estruturais ou materiais, antes abordada com grande frequência. Dessa 

maneira, a sociedade torna-se fundamental na avaliação da qualidade do serviço, sendo um 

contribuinte significante no processo de planejamento, organização e atuação profissional no 

nível primário de saúde [3]. O protagonismo do usuário amplia a exerção o de direitos 

previstos pelo sistema de saúde vigente no país, estimulando uma maior responsabilidade de 

profissionais para com a sociedade na produção do cuidado, e contribuindo diretamente na 

qualidade da assistência em saúde. Os usuários tornam-se essenciais para construções de 

alternativas resolutivas de problemáticas que atingem o cotidiano dos serviços, contribuindo 

para a produção e trabalho da gestão [4]. Em relação a resolutividade de problemáticas que 

atingem a APS em seu funcionamento, instituiu-se o Programa de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), por meio da Portaria nº 1.654, revogado pela 

Portaria nº 1.645, de 02 de outubro de 2015. Objetivando a ampliação do acesso e a melhoria 

da qualidade no setor primário, garantindo um padrão de qualidade nacionalmente, de 

maneira a permitir maior transparência e efetividade das ações governamentais direcionadas à 

APS [5]. Objetivos: Verificar a satisfação do usuário quanto aos atendimentos de 

profissionais atuantes da Atenção Primária à Saúde (APS) no estado do Pará. Métodos: Trata-

se de uma pesquisa avaliativa, transversal com abordagem quantitativa. Os dados analisados 

são referentes aos dados nacionais do PMAQ-AB disponibilizados pelo Ministério da Saúde 

(MS), e fazem parte da pesquisa de avaliação externa do 3° ciclo do programa, no estado do 

Pará, território em análise. Para a coleta de dados, utilizou-se de instrumentos avaliativos do 

Módulo III (Entrevista com Usuário na Unidade Básica de Saúde), módulo qual objetiva 

verificar a percepção e satisfação dos usuários quanto aos serviços de saúde, como em 

consultas com profissionais de medicina e enfermagem, no que se refere ao seu acesso e 
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utilização, e utilizou-se como variável de análise: Utilização: qualidade nas consultas, vínculo 

e atividades coletivas. Os dados coletados foram organizados em um banco no software 

Microsoft Excel 2010. Posteriormente, analisados por meio de estatística descritiva através do 

software IBM SPSS Statistics, versão 20.0, para serem apresentados em forma de gráficos e 

tabelas, para análise e desenvolvimento da discussão da pesquisa. Resultados e Discussão: 

Diante dos dados analisados acerca das variáveis quanto a percepção e satisfação dos usuários 

dos serviços de atendimento primário, pode-se observar que: quando questionados sobre o 

fluxo de atendimento e como gostariam que fosse, 52,1% dos usuários responderam que estão 

satisfeitos, não acham necessárias e não sugerem mudanças nesse aspecto. Em relação às 

consultas realizadas pelos profissionais atuantes nas unidades: os usuários relataram que em 

60,2% dos atendimentos são examinados fisicamente (pernas, barriga, garganta, etc.); 87,7% 

dos profissionais realizam orientações e explicações claras ao longo de suas consultas; 91,7% 

dos profissionais demonstraram interesse e foram pacientes em ouvir as demandas dos 

usuários; e 90,8% demonstraram respeito com seus usuários em atendimentos. Em abordagem 

sobre a acessibilidade de contato entre profissionais e usuários, 47,9% dos usuários afirmaram 

que sempre conseguem tirar dúvidas após consultas que tiveram com o profissional e quando 

questionados sobre se as orientações dadas pelos profissionais nas unidades são úteis de 

acordo com suas demandas, 76,4% afirmaram que essas informações sempre atendem suas 

necessidades. Em relação aos hábitos culturais, costumes, religião, entre outros aspectos, 

93,8% dos usuários se sentiram respeitados por sua especificidade durante os atendimentos 

com os profissionais. E por fim, 58,5% dos usuários classificaram como “Bom” o 

acolhimento prestado quando procuraram a unidade de saúde para algum serviço. Os dados 

analisados destacam relativamente uma boa satisfação do usuário quanto aos serviços 

prestados no nível primário de atenção à saúde no estado, principalmente quando o destaque 

são as relações de vínculo entre profissionais e usuários, fator fundamental para o alcance da 

qualidade do serviço e valorização dos princípios organizativos do SUS, como a 

longitudinalidade do cuidado. Conclusão/Considerações Finais: Com base no que fora 

exposto, destaca-se a importância de estudos acerca da temática para categorias profissionais 

que exercem papéis fundamentais na APS, como médicos, enfermeiros e gestores de saúde, 

pois promovem uma ampliação de saberes e subsídios na organização e planejamento de 

ações em saúde, visando a melhoria e garantia de um serviço de qualidade. Também, 

contribui para a formação acadêmica de futuros profissionais interessados em atuar na área, 

desenvolvendo um olhar crítico e sensível às demandas do serviço primário. Portanto, há a 

necessidade de fomentos para novas pesquisas, promovendo novos conhecimentos para a 

área. 

 

Descritores: Atenção Básica à Saúde, Satisfação do paciente, Sistema Único de Saúde. 
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