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Resumo: No ambiente hospitalar o setor de emergência é o mais complexo de se promover 

qualidade no atendimento, devido a superlotação, falta de leitos, falta de recursos humanos e 

materiais e deficiência na estrutura. Tendo em vista uma clientela cada vez mais exigente e com a 

necessidade de promover uma assistência de qualidade, se faz necessário descrever e analisar a 

satisfação dos usuários com o atendimento no pronto-socorro (PS) de forma clara, acessível e 

objetiva. O objetivo geral da pesquisa é descrever e analisar a satisfação dos usuários atendidos 

no PS do Hospital Regional do Gama - DF (HRG - DF). Trata-se de um estudo exploratório 

descritivo, transversal com abordagem quantitativa. A amostra foi composta por 70 usuários no 

período de julho a agosto de 2018, em turnos diferentes, por meio de um questionário fechado. Os 

participantes eram a maioria do sexo feminino com idade entre 18 e 29 anos, grau de 

escolaridade ensino médio completo, a maioria reside fora da área de abrangência do hospital e 

não foram atendidos na atenção primaria em saúde (APS) antes de procurarem o PS. O estudo 

evidenciou a insatisfação da maior parte dos usuários com o serviço prestado no PSA do HRG 

relacionados as variáveis sociodemográficas, condições estruturais e de atendimento, além do 

tempo de espera para atendimento.  

 

Descritores: satisfação do usuário, qualidade do atendimento em saúde, urgência e emergência. 

 

Abstract: In the hospitalar environment the emergency department is the most complex to 

promote quality in care, due to overcrowding, lack of beds, lack of human and material resources, 

and deficiency in the structure. In view of an increasingly demanding clientele and the need to 

promote quality care, it is necessary to describe and analyze the users' satisfaction with the 

emergency room (PS) in a clear, accessible and objective manner. The general objective of the 

research is to describe and analyze the satisfaction of the users served in the PS of the Regional 

Hospital of Gama - DF (HRG - DF). This is an exploratory descriptive, cross-sectional study with a 

quantitative approach. The sample consisted of 70 users in the period July and August of 2018, in 

different shifts, through a closed questionnaire. Participants were the majority females aged 18 to 

29 years, with complete secondary schooling degree, most of them reside outside the hospital's 
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coverage area and were not attended to in primary health care (APS) before seeking PS . The 

study evidenced the dissatisfaction of the majority of users with the service provided in the PS of 

the HRG related to sociodemographic variables, structural and care conditions, as well the waiting 

time for care. 

 

Keywords: user’s satisfaction, quality in health care, urgency and emergency. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é hierarquizado em três níveis de atenção (básica, média e 

de alta complexidade), sendo que a atenção básica é a porta de entrada para os serviços de 

saúde(1). Porém devido à dificuldade de acesso, baixa resolutividade e reduzidas estratégias de 

promoção a saúde, os usuários procuram os serviços de urgência/emergência hospitalar para a 

resolução dos seus problemas de saúde que muitas vezes se dá por queixas crônicas e não 

emergenciais, ocasionando uma superlotação desse setor, tornando-o porta de entrada dos 

serviços de saúde (2-3).   

A superlotação é ocasionada por diversos fatores, dentro deles há o crescente índice de 

violência urbana e a prevalência das doenças crônico-degenerativas, que sofre influência do 

envelhecimento populacional (4). Outro estudo mostra que o principal marcador da alta demanda 

nos serviços de emergência é o tempo de permanência prolongado na unidade, que traz como 

consequência o atraso no diagnóstico e tratamento, elevando os índices de mortalidade (5).  

Devido ao contexto de superlotação do setor de emergência, o Ministério da Saúde (MS) 

implementou a Rede de Atenção as Urgências e Emergências (RUE) no SUS, com o objetivo de 

ampliar o acesso e melhorar a qualidade de atenção à saúde, com resolutividade e atendimento 

em tempo oportuno. Para que isso ocorra a RUE deve estar articulada a todos os serviços de 

atenção à saúde (6). 

A Atenção Hospitalar (AH) é outro componente importante da RUE, que objetiva garantir 

atendimento ordenado no âmbito hospitalar seja ele de livre demanda e/ou referenciado, servir 

como retaguarda das emergências de média e alta complexidade e garantir AH para as linhas de 

cuidados prioritárias - infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente vascular encefálico (AVE) e 

traumatologia. Sendo o pronto-socorro (PS) a porta de entrada para as emergências hospitalares, 

tanto de cunho cirúrgico, quanto pediátrico, trauma e outros, pois o PS é caracterizado por um 

atendimento ininterrupto (6). 

Dos diversos setores que compõe um hospital, a emergência é o mais complexo para se 

promover qualidade no serviço devido a superlotação, falta de leitos hospitalares, falta de recursos 

humanos e materiais, deficiência na estrutura física que não comporta a grande demanda (7-8).  

O paciente é o principal foco do atendimento nas unidades de saúde, sua percepção e 

satisfação a respeito da assistência recebida é a ferramenta mais fidedigna para se obter e 



conhecer os indicadores de qualidade (9). Fatores que influenciam diretamente na satisfação do 

usuário frente ao atendimento são características sociodemográficas de sexo, grau de 

escolaridade e tempo de permanência no serviço, além das características relacionadas ao 

atendimento propriamente dito, como percepção de resolução dos problemas de saúde e 

experiências prévias com internações (10-11-12). 

Os indicadores de qualidade são pontos específicos usados para delinear o que precisa 

ser melhorado, no caso dos serviços de saúde os indicadores são relacionados a questão do 

atendimento divido em três grandes grupos, são eles: estrutura (engloba estrutura física e 

organizacional, recursos materiais, humano e financeiro), processo (relacionado aos 

procedimentos realizados durante o atendimento, avaliação do profissional e relação profissional-

usuário) e resultado (é a consequência do que foi prestado ao usuário englobando todos os outros 

pontos) (13). Outra maneira de mensurar a qualidade seria usando a de relação de maiores 

benefícios, oferecidos ao paciente de acordo com recursos disponíveis, com menores riscos (14).  

Portanto se faz necessário descrever e analisar a satisfação dos usuários com o 

atendimento no PS de forma clara, acessível e objetiva, pois tem importância para que haja 

eficiência e eficácia no atendimento, respeitando o usuário e suas particularidades (15). Sendo o 

usuário o principal alvo dessa prestação de cuidados, sua avaliação é importante para mostrar a 

qualidade do serviço, incluindo pontos positivos e negativos com o intuito de apontar o que pode 

ser melhorado (16). Diante disso a pesquisa tem como objetivo descrever e analisar a satisfação 

dos usuários atendidos no pronto-socorro do Hospital Regional do Gama-DF (HRG). 

 

METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva, transversal com abordagem quantitativa. 

Que foi realizada no HRG-DF, unidade que integra a região sul junto a unidade da Santa Maria, 

considerada de média complexidade com capacidade para 500 leitos. O seu pronto-socorro adulto 

(PSA) possui atualmente 45 leitos ativos e em média 40 leitos extras, atendendo emergências 

clínicas e cardiológicas. Possui 12 enfermeiros na assistência e 1 na chefia, 49 técnicos de 

enfermagem, sendo que 31 deles cumprem 40 horas de carga horária e 18 cumprem 20 horas. 

Realiza atendimento não só a demanda de sua região, mas a usuários do entorno Sul do Goiás.  

Para determinar o tamanho da amostra e da população, consultaram-se dados estatísticos 

fornecidos pelo Hospital. Para o cálculo amostral, usou-se um nível de confiança de 95% (1-α) e o 

erro amostral de 5% (α), sendo estimada uma amostra de 70 pacientes. 

Fizeram parte da amostra pessoas de 18 a 65 anos de ambos os sexos que foram 

atendidos e liberados do PS do HRG.  

A coleta de dados ocorreu no período de julho a agosto de 2018, por meio de um 

questionário fechado, após aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa com número de parecer 

1.303.256. 



Foi aplicado questionário fechado, pois ele permite a aplicação direta de dados estatísticos 

que serão facilmente computados, eliminando a necessidade de classificação de respostas que 

podem induzir a tendências indesejáveis. O questionário tinha 17 questões e abordou as 

seguintes variáveis: pessoa (sexo, idade e escolaridade), tempo (tempo de espera baseado no 

protocolo de Manchester) e lugar (estrutura física).  

Durante o período de coleta de dados os usuários foram abordados pelo (a) pesquisador 

(a) após saída do PS, que explicou a pesquisa e seus objetivos deixando claro seu anonimato. 

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) o questionário foi 

respondido através do sistema FormSUS online.  

Os dados coletados foram números inteiros, logo foram tabulados por meio do FormSUS e 

através do Excel. Foram analisados de forma descritiva, considerando as variáveis de tempo, 

pessoa e lugar.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados da pesquisa são provenientes de uma amostra de 70 pessoas, sendo que a 

maior prevalência foi do sexo feminino com 40 (57,14%) e 30 (42,86%) do sexo masculino, porém 

não foram encontrados estudos que comprovem a relação que o sexo influencie na percepção da 

qualidade do serviço. Mostrou também um público jovem com a faixa etária predominante de 18 a 

29 anos de idade (30%) e uma prevalência do nível de escolaridade ensino médio completo 

(41,43%) (tabela 1).  

Dentre os participantes 30 (42,86%) residem no Gama-DF, 23 (32,86%) no entorno sul-GO 

e 17 (24,29%) em outras cidades do DF (tabela 1). Mostrando assim que os usuários podem dar 

preferência aos atendimentos de saúde mais próximos de suas residências, porém, o problema de 

superlotação junto a dificuldade para conseguir o atendimento médico, por diversos motivos, 

fazem com que esses pacientes iniciem uma busca por atendimento em outras regiões de saúde 

(17-18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 Resultado da análise das variáveis sociodemográficas de sexo, idade, escolaridade e 

lugar. 

 
Frequência (n) Percentual (%) 

Sexo     

Feminino  40 57,14 

Masculino  30 42,86 

Idade     

18 a 29 anos  21 30 

30 a 41 anos 18 25,71 

42 a 53 anos 19 27,14 

54 a 65 anos 12 17,14 

Escolaridade     

Ensino fundamental completo 3 4,29 

Ensino fundamental incompleto 13 18,57 

Ensino médio completo 29 41,43 

Ensino médio incompleto 6 8,57 

Ensino superior completo 8 11,43 

Ensino superior incompleto 7 10 

Analfabeto 4 5,71 

Reside em      

Gama-DF 30 42,86 

Outras cidades do DF 17 24,29 

Entorno Sul-GO 23 32,86 
 

Estudos anteriores mostram que quanto maior o nível de escolaridade do paciente maior 

seria a percepção quanto ao serviço, isso se dá, porque esse público tem maior entendimento dos 

processos realizados (10). No presente estudo 29 (41,43%), representando a maioria, dos 

participantes têm como nível de escolaridade ensino médio completo e 13 (18,57%), somando o 

segundo maior grupo, ensino fundamental incompleto, ou seja, em geral não apresentam um nível 

de escolaridade alto podendo assim ser um fator a interferir na nota dada ao PS.  

Levando em consideração o contexto em que o PS do HRG está inserido, 15 (21,43%) 

deram nota 1 (péssimo), 14 (20%) deram nota 2 (ruim), 23 (32,86%) deram nota 3 (regular), 12 

(17,14%) deram nota 4 (bom) e 6 (8,57%) deram nota 5 (ótimo) (gráfico 1). Revelando assim, o 

descontentamento dos usuários entrevistados relacionado ao atendimento em geral juntamente 

com a estrutura do lugar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 1 Análise das notas dadas pelos usuários ao HRG. 

 

Quando questionados a respeito da estrutura da recepção do PS 17 (24,29%) pessoas 

consideraram adequada, e 53 (75,71%) consideraram inadequada. De acordo com a pesquisa de 

Stefanelli19 o ambiente tem forte influência na satisfação dos usuários e nele estão envolvidos não 

só na questão estrutural como foi abordado na presente pesquisa, mas também recursos 

humanos e a interação entre as pessoas, mobiliário, arejamento, ruídos e as condições do 

espaço. Já se tratando da limpeza da recepção 30 (42,86%) consideraram adequada e 40 

(57,14%) inadequada (tabela 2), sendo assim um fator que influencia negativamente na satisfação 

do usuário na hora de fazer sua avaliação (20). 

Quando questionados a respeito da comunicação com os funcionários e a atenção dada 

aos usuários, 40 (71,43%) entrevistados mostraram-se satisfeitos com o atendimento, assim como 

50 (56,80%) que não enfrentaram dificuldades para se comunicarem com os atendentes, 

mostrando assim um ponto positivo e favorável para criação de vinculo e confiança 21. Além disso, 

segundo Mendes et al 20, a relação que os usuários têm com os profissionais contribuem para a 

satisfação da clientela.

 

Tabela 2 Análise da satisfação quanto a estrutura e limpeza da recepção do PSA do HRG. 

  Frequência (n)  Percentual (%) 

Estrutura adequada      

Sim 17 24,29 

Não 53 75,71 

Limpeza adequada      

Sim 30 42,86 

Não  40 57,14 
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Os pacientes que passaram pela triagem e classificação de risco somam um total de 55 

(78,57%), no serviço de urgência/emergência utiliza-se a classificação de risco para que seja 

possível identificar os usuários que necessitam de atendimento imediato, levando em 

consideração os riscos e agravos à saúde. É função do enfermeiro realizar a classificação de 

risco, sendo esta função normatizada pela Resolução COFEN 423/2012. Em casos que a 

classificação recebida pelo usuário estabeleça um encaminhamento para as UBS, deve ser algo 

pactuado no território adstrito, a fim de assegurar o atendimento (22). 

O usuário é classificado em cores, sendo elas: vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. 

Quando classificado pela cor vermelha deve ser recebido atendimento imediato, pois há risco 

iminente de morte, esse tipo de atendimento geralmente se dá nas salas de emergência, bloco de 

emergência e sala vermelha, no entanto as medidas para garantir bom prognóstico devem ser 

iniciadas imediatamente independentemente de onde o usuário se encontre (22). Durante a coleta 

de dados foi possível abordar apenas 2 (2,86%) pessoas que haviam recebido a classificação 

vermelha, apesar do atendimento para essa classificação precisar ser imediato, um dos usuários 

precisou aguardar até dez minutos para ser atendido, já o outro esperou de dez a trinta minutos o 

atendimento (tabela 3). 

Dentro da amostra, 6 (8,57%) pessoas receberam a classificação laranja, sendo que 3 

delas não receberam atendimento médico, 2 tiveram que aguardar mais de 2 horas e 1 aguardou 

de trinta minutos a uma hora para receber atendimento (tabela 3). No entanto, segundo a 

secretaria de saúde do Distrito Federal22, usuários classificados com a cor laranja devem aguardar 

até dez minutos para serem atendidos, pois há risco potencial de agravo do estado de saúde, 

precisando de atendimento médico e de enfermagem. 

Foi predominante a classificação amarela com 24 (34,29%) usuários, já se tratando do 

tempo de espera para o atendimento, 10 dessas pessoas precisaram aguardar mais de duas 

horas, 6 aguardaram de uma a duas horas, 3 esperaram de trinta minutos a uma hora, 2 usuários 

aguardaram de dez a trinta minutos e 3 esperaram até dez minutos para receberem atendimento 

(tabela 3). Recebe a classificação amarela usuários que necessitam de atendimento médico 

mediato, além disso, deve-se trabalhar promoção da saúde e prevenção de agravos com esse 

público e o tempo de espera estipulado para receber o atendimento médico é de uma hora (22).  

Recebem a classificação verde usuários que não possuem risco de agravo a saúde e a 

necessidade de atendimento por profissional de saúde pode ser em até 48 horas ou por 

agendamento na UBS, e o tempo de espera para atendimento é de seis horas (22). Dentre os 

usuários que foram classificados, 19 (27,14%) receberam a classificação verde, sendo que 7 não 

conseguiram atendimento, 6 esperaram mais de duas horas, 2 aguardaram de uma a duas horas 

e 4 precisaram aguardar de trinta minutos a uma hora para receberem atendimento médico 

(tabela 3). 

Apenas 1 (1,43%) usuário recebeu classificação azul, sendo que esperou até dez minutos 

para ser atendido (tabela 3). Segundo a secretaria de saúde do Distrito Federal, a classificação 



azul é para usuários do serviço de saúde que podem aguardar até 48 horas ou agendamento na 

UBS para receberem atendimento médico, sendo assim, essas pessoas são referenciadas para 

as UBS salvo em casos de necessidade de atendimento mediato ou em horários que tais 

instituições não funcionem. O tempo de espera é de doze horas, exceto para gestantes que tem 

atendimento prioritário (22).  

Não receberam classificação de risco 18 (25,71%) usuários, sendo que de acordo com a 

Resolução CFM nº 2079 de 14 de agosto de 2014 é obrigatório que os pacientes recebam o 

acolhimento com classificação de risco em todos os serviços de saúde que prestam atendimento 

24 horas (22) (tabela 3).

 

Tabela 3 Análise da classificação de risco e tempo de espera para atendimento. 

  Frequência (n) Percentual (%) 

Classificação de risco      

Vermelho 2 2,86 

Laranja 6 8,57 

Amarelo 24 34,29 

Verde 19 27,14 

Azul 1 1,43 

Não foi classificado  18 25,71 

Tempo para atendimento     

Até 10min  9 12,86 

De 10 a 30min  6 8,57 

De 30min a 1 hora  10 14,29 

De 1 a 2 horas  11 15,71 

Mais de 2 horas  19 27,14 

Não recebeu atendimento 15 21,43 
 

 

Dos 55 (78,57%) triados e classificados 36 (51,43%) consideraram a triagem satisfatória, 

ou seja, foram bem avaliados e atendidos. Porém 19 (27,14%) relataram ter recebido uma 

classificação inadequada por diversos motivos e quando questionados o motivo para tal 

insatisfação sete pacientes relataram que não foram avaliados direito, seis reclamaram da demora 

em serem triados e outros relataram problemas como falta de informação, que a avaliação não 

condizia com a gravidade de seus problemas, ou até mesmo que enfermeiros não são 

capacitados para tal função (22). Apesar da triagem e classificação de risco ocorrerem de forma 

simultânea, dos 18 usuários que não foram classificados, 3 deles passaram pela triagem. 

Apesar da classificação de risco ser um processo dinâmico para estratificação de risco e 

prioridade de atendimento dos pacientes, ela não estabelece diagnostico sendo realizada com 

base nos sinais e sintomas apresentados. A portaria GM 2048/2002 além de regulamentar os 

serviços de urgência e emergência trata também de questões referente ao acolhimento com 

classificação de risco. Nela é citado que o profissional que realiza a classificação tem que ser de 



nível superior e estar devidamente habilitado, porém só foi definido como função privativa do 

enfermeiro na Resolução COFEN 423/2012 (22).   

Diante disso o parecer técnico do COREN-DF nº 05 de 201823 conclui que é vedado ao 

profissional enfermeiro a dispensa ou encaminhamento de paciente triado sem que tenha passado 

por uma avaliação do profissional médico. 

Quanto a satisfação dos usuários com a triagem, 36 (51,43%) consideraram satisfatória e 

19 (27,14%) consideraram insatisfatória, no entanto 15 (21,43%) não foram triadas (gráfico 2). 

Alguns dos usuários quando questionados sobre sua insatisfação com a triagem relataram que 

houve demora no atendimento, falta de atenção, avaliação feita de maneira incorreta e também 

que a avaliação feita na triagem não condizia com a gravidade apresentada. Porém, deve-se levar 

em consideração que usuários que buscam o PS estabelecem suas prioridades, sendo que nem 

sempre são as mesmas da instituição de saúde (24), pois cada indivíduo tem uma percepção sobre 

sua saúde (25). 

 

 

Gráfico 2 Análise satisfação dos usuários com a triagem. 

 

De todos os usuários participantes do estudo 40 (57,14%) receberam atendimento médico 

e 30 (42.86%) não receberam (gráfico 3). No entanto, de acordo com a Resolução CFM nº 2079 

de 14 de agosto de 2014, todos os usuários que estiverem nos serviços de emergência devem ser 

atendidos pelo profissional médico, independentemente do agravo apresentado. Além disso, traz 

também que o indivíduo não pode ser dispensado ou encaminhado a outra unidade por outro 

profissional de saúde (22). Para justificar o não atendimento pelo profissional médico os usuários 

relataram algumas justificativas como: não havia médico no momento, estavam atendendo apenas 

usuários classificados como vermelho e laranja, havia apenas um médico de plantão, não 

estavam atendendo devido a superlotação, o sistema havia caído, atendimento apenas para quem 

chegasse através do Samu, e alguns não souberam explicar porque não foram atendidos. 
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Gráfico 3 Análise dos usuários que receberam atendimento médico. 

 

Dentre os usuários atendidos pelo profissional médico, 35 (87,5%) consideraram o 

atendimento recebido satisfatório e 5 (12,5%) insatisfatório. No presente estudo além da maioria 

dos atendidos pelo profissional médico terem avaliado bem tal serviço, também avaliaram melhor 

a instituição do que os que não receberam atendimento por este profissional de saúde.  

Antes de procurar o PS, 13 (18,57%) usuários foram atendidos na APS, e 57 (81,43%) não 

foram atendidos. Segundo Ludwig e Bonilha24, isso acontece porque os usuários procuram o 

serviço de emergência buscando maior resolutividade dos problemas de saúde. Sendo assim, 

essa procura indevida possivelmente é resultado da baixa resolutividade e dificuldade de acesso a 

outros serviços de saúde, como a APS. Mostra também que os usuários dão mais importância 

para a cura e não valorizam tanto a promoção e prevenção de saúde, o que revela uma 

verdadeira dependência do modelo hospitalocêntrico (4). 

Para Ricci et al 21 a APS deveria ser a primeira escolha de atendimento do usuário, 

principalmente se tratando de queixas crônicas ou consultas médicas de rotina. No entanto, o 

atual cenário da APS mostra um serviço com baixa resolutividade, profissionais despreparados, 

além de não contemplar estratégias de promoção a saúde efetiva; o que leva o usuário a procurar 

os serviços de urgência e emergência e contribuir na superlotação do setor (17-18). 

No período de coleta de dados o PS do HRG esteve em bandeira vermelha todos os dias 

em vários momentos diferentes, ou seja, atendia apenas pacientes classificados como vermelho. 

De acordo com a Portaria nº 386, de 27 de julho de 201726, quando o serviço hospitalar de 

emergência (SHE) adota esta bandeira de contingência, os usuários classificados como laranja 

devem ser referenciados para outro SHE e os amarelos são referenciados para UPA 24h ou outro 

SHE. Já os classificados como verde, devem ser referenciados para a UBS, mas se a mesma não 

estiver em horário de atendimento, deve-se referenciar para UPA 24h ou outro SHE; e por fim, 

quando for de classificação azul, referenciar para UBS do território. Além disso, este 

57%

43%

Pacientes que receberam 

atendimento médico

Sim

Não



contingenciamento deve ser atualizado a cada hora, após esse período de tempo passa 

automaticamente para a bandeira verde. 

Dentre os usuários participantes da pesquisa, 28 (40%) procuraram o PS quando ele 

estava em bandeira vermelha, e 42 (60%) quando não estava em bandeira. Ainda assim 44 

(62,86%) confiam no serviço prestado no PS do HRG e 26 (37,14%) relatam não confiar no 

serviço (tabela 4).

 

Tabela 4 Análise da relação entre contingenciamento e confiança no serviço. 

 
Frequência (n) Percentual (%) 

Bandeira vermelha     

Sim 28 40 

Não 42 60 

Confiança no serviço     

Sim 44 62,86 

Não 26 37,14 
 

CONCLUSÃO  

 

Através do presente estudo foi possível traçar o perfil dos usuários atendidos no PSA do 

HRG, além de evidenciar a sua insatisfação com o serviço prestado nessa unidade (estrutura e 

limpeza da recepção, o não atendimento pelo profissional médico e o prolongado tempo de 

espera), no entanto os usuários relataram ter confiança no serviço prestado. Mostraram-se 

satisfeitos com a facilidade na comunicação com os atendentes, a atenção dada por eles e com a 

triagem. Sendo que aqueles usuários que receberam atendimento médico avaliaram melhor o 

serviço.  

Diante da atual superlotação desse setor, o PS esteve em bandeira vermelha durante o 

período da pesquisa sendo isso um fator determinante para a insatisfação dos usuários, pois há 

uma limitação no atendimento, o que gera uma maior insatisfação já que para os usuários suas 

necessidades não foram supridas. Além disso, a pesquisa mostrou que a maior parte da amostra 

não recebeu atendimento na APS antes de buscar o serviço de PS, mostrando um déficit nas 

estratégias de promoção e prevenção a saúde da atenção básica. 

Tendo em vista os resultados obtidos com a pesquisa, propõe-se a formulação de medidas 

de educação continuada para os profissionais com o intuito de melhorar a relação profissional-

paciente. Além disso, sugere-se ações de educação em saúde para a população da região de 

abrangência do HRG, abordando a importância da APS e seus serviços, como funciona o 

referenciamento para atenção hospitalar, e quando procurar um SHE.  
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