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RESUMO

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem como ferramenta a produção do cuidado, e dentre os profissionais que pertencem à equipe mínima 
dessa estratégia está o enfermeiro, que de acordo com as disposições legais da profissão deve realizar consulta de enfermagem, procedimentos, 
atividades em grupo e outros serviços. Atuando de forma a prevenir doenças e promover saúde aos usuários. Verificar a satisfação e percepção 
do mesmo sobre a qualidade da consulta de enfermagem garante a oportunidade de opinar em seu atendimento, além de levantar reflexões 
sobre o atendimento prestado pelo enfermeiro na atenção básica. O presente estudo teve como objetivos comparar e analisar a satisfação dos 
usuários atendidos em consultas de enfermeiros em duas unidades de saúde da família, além de descrever características socioeconômicas dos 
usuários nas duas USF. Este trabalho se enquadra como etapa no desenvolvimento do projeto “Satisfação de usuários nas Unidades de Saúde da 
Família do município do Rio de Janeiro”, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, no contexto do Programa 
Estímulo ao Trabalho em Saúde (PET-SAÚDE-MS/MEC). Trata-se de um estudo transversal de abordagem quantitativa. Foram entrevistados 820 
usuários maiores de 18 anos que procuraram atendimento na Clínica da Família Victor Valla (CFVV) e Clínica da Família Felippe Cardoso (CFFC), 
ambas na Área Programática (CAP) 3.1 na zona norte do Município do Rio de Janeiro, no ano de 2013. Os alunos de graduação de Enfermagem 
vinculados ao projeto de pesquisa supracitado realizaram as entrevistas abordando os usuários na própria unidade durante o expediente normal 
de serviço, tomando-se o cuidado para que não interferisse na rotina normal de atendimento, através de um instrumento estruturado e 
autorização do usuário por meio do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados foram digitados duplamente e analisados utilizando o 
programa Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0. O projeto desta pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil (SMSDC) do Rio de Janeiro. Foram 398 entrevistados na CFVV e 422 na CFFC. Na CFVV tem um 
predomínio da população com a faixa etária de 21 a 30 anos, já na CFFC são predominantes os usuários maiores de 60 anos. Em ambas as Clínicas, 
houve prevalência de usuários nascidos na Região Sudeste, com Ensino Fundamental, sem ocupação e com renda familiar de 1 a 2 salários 
mínimos, considerando o salário base de R$ 678,00 na época da realização das entrevistas. O total de 79,9% de usuários está satisfeitos com os 
atendimentos oferecidos pelos enfermeiros, porém vale ressaltar os 20,1 % de usuários que se consideram indiferente ou que discordam do 
referido atendimento. Em média 95,6 % afirmaram demorar até 2 meses para marcar uma consulta com o enfermeiro. Mais de 80% dos 
entrevistados concordam que os enfermeiros explicam-lhe e tem competência no tratamento proposto, além de ter disponibilidade para tratá-
los. Em ambas as Clínicas, em relação ao tempo de espera, 20% dos entrevistados discordam que o enfermeiro respeita o horário de 
atendimentos e 40% discordam que o usuário espera pouco para ser atendido pelo enfermeiro, mostrando que esse é o ponto de maior 
insatisfação dos usuários atendidos nas referidas Clínicas de Saúde da Família. Apesar de a satisfação ser uma variável subjetiva, conseguiu-se 
constatar que a variável tempo é a maior insatisfação do usuário, tanto a demora em agendar uma consulta quanto o tempo de espera para ser 
atendido. Garantir a satisfação do usuário é assegurar um atendimento humano, resolutivo, com qualidade e que garanta o atendimento integral 
do usuário no serviço prestado pelo profissional em todas as esferas do Sistema Único de Saúde.
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