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RESUMO 

 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) 

é realizado em ciclos e visando alcançar um padrão de qualidade nacional. Esse programa 

busca promover mudanças nas práticas da Atenção Básica (AB) a cada ciclo e tem como um 

de seus objetivos o fortalecimento da orientação dos serviços em função das necessidades e 

satisfação dos usuários. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo principal ajustar 

modelos de suporte à tomada de decisão, com base em dados do 2º ciclo, a fim de comparar as 

equipes que participam do programa desde o 1º ciclo (grupo C12) e equipes em sua primeira 

participação (grupo C2) mediante a identificação dos fatores associados à satisfação do 

usuário em relação aos cuidados ofertados, à equipe e as instalações na Atenção Básica em 

saúde. Dessa forma, realizou-se uma análise descritiva, criou-se medidas de satisfação para 

compor os desfechos e foi utilizada regressão logística para obtenção de modelos de decisão 

para o Brasil para cada medida de satisfação incluindo as interações de cada variável presente 

com grupo C12 e C2. Como resultado, constatou-se que a maioria dos usuários estavam 

satisfeitos com a equipe, com o cuidado e com as instalações. Observou-se que algumas 

variáveis diferiram na satisfação do usuário entre o grupo C12 e o grupo C2 em cada medida. 

Para a satisfação com a equipe, foram as variáveis privacidade do consultório e sentir-se à 

vontade para falar com a equipe sobre suas preocupações; para a satisfação com o cuidado, 

sentir-se respeitado pelos profissionais, distância para a unidade de saúde (US) e opinião 

sobre as condições de uso das instalações da US; e para satisfação com as instalações, opinião 

sobre a quantidade de cadeiras na US, opinião sobre as condições de uso das instalações e 

privacidade do consultório. Nos dois grupos, esses aspectos tiveram uma associação positiva 

com a satisfação, sendo a chance maior no grupo C12 em relação ao grupo C2. Ademais, 

aspectos ligados à equipe de saúde em atender as necessidades do usuário, ao vínculo com os 

profissionais de saúde, à estabilidade da equipe, ao momento da consulta e sua resolubilidade 

também estiveram associados a satisfação do usuário e não se diferenciaram entre os grupos. 

Conclui-se então que as diferenças encontradas entre os grupos C12 e C2, em alguns fatores, 

podem ser atribuídas ao fato das equipes que já vivenciaram os dois ciclos (grupo C12) terem 

passado por melhorias no transcorrer dos ciclos avaliativos e que é possível obter um aumento 

nos índices de satisfação dos usuários apenas com mudanças nos processos de trabalho, pois 

são ações factíveis para os gestores e profissionais de saúde. 

 

Palavras-chave: Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção 

Básica (PMAQ-AB); Atenção Primária à Saúde; Avaliação de Serviços de Saúde; Avaliação 

em Saúde; Satisfação do Usuário; Regressão Logística; Acesso aos Serviços de Saúde. 



 

ABSTRACT 

 

The National Program for Access and Quality Improvement in Primary Care (PMAQ-AB) is 

carried out in periodic cycles and intends to achieve a national quality standard. This program 

aims to promote incremental changes in the Brazilian Primary Care (PC) practices per cycles 

and one of its objectives is to increase the service-orientation practices according to the needs 

and satisfaction level of Brazilian Primary Care users. In this context, this thesis presents as its 

main objective to obtain a decision support model based on the 2nd PMAQ-AB cycle, in order 

to conduct a comparative study between PC teams, which are participating since the 1st 

PMAQ-AB cycle (named here: group C12), and teams with their first evaluation just in the 

2nd PMAQ-AB cycle (named here: group C2) by means of the identification of factors 

associated to users' satisfaction related to the offered care, the health care team and the health 

care facilities. In this way, it was performed a descriptive analysis and it was developed user 

satisfaction measurements to be the study outcomes as well as logistic regression was applied 

to obtain decision models to Brazil for each user satisfaction measurement including 

interactions between each variable presents in group C12 and group C2. As a result, it was 

observed that the majority of the users has been satisfied with the offered care, the health care 

team and the health care facilities. In addition, it was observed that some variables differ from 

group C12 to group C2 considering the user satisfaction: for satisfaction with the care team, 

the variables were the privacy in the doctor's office and to feel free to talk with the team about 

their worries; for satisfaction with the offered care, the variables were to feel respected by the 

health professionals, the distance to the PC health facility and its conditions; and for 

satisfaction with the health care facilities, the variables were the amount of chair in the PC 

health facility, use conditions and privacy into the doctor's office. In both groups, these 

conditions have had positive association with the user satisfaction, however with a greater 

chance in the C12 group related to C2 group. The ability of the care team to meet user needs, 

the bond with the health professionals, the work stability of the team, the appointment time 

and the care resolution also present positive association with the user satisfaction but to not 

differ between C12 group and C2 group. We conclude that the differences found between C12 

group and C2 group could be attributed to the fact the teams from C12 group have already 

undergone enhancement during the two cycles and that it is possible to increase the user 

satisfaction level with just some changes in the PC practices since these changes are feasible 

to be put into action by managers and health professionals. 

 

 

Keywords: The National Program for Access and Quality Improvement in Primary Care 

(PMAQ-AB); Primary Health Care; Health Services Evaluation; Health Evaluation; 

Consumer Satisfaction; Logistic Regression; Health Services Accessibility. 
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1 INTRODUÇÃO 

A avaliação dos serviços de saúde representa uma ação essencial por parte dos 

gestores e administradores de serviços de saúde e deve ser considerada como uma atividade 

fundamental para implementação de programas e práticas de saúde pública, a fim de evitar o 

desperdício de recursos e a implantação de ações ineficazes (VAUGHAN, 2004). Essa 

avaliação, do ponto de vista metodológico, deve abranger tanto as dimensões estruturais do 

ambiente em saúde, como as dimensões relacionadas às representações sociais dos atores 

envolvidos e às expectativas de saúde dos cidadãos (SERAPIONI, 2009).  

As perspectivas e as prioridades dos usuários em saúde devem ser consideradas nas 

avaliações dos serviços de saúde, a fim de definir, medir e melhorar a qualidade dos cuidados 

de saúde (MOSADEGHRAD, 2013). Atualmente, a relação entre os usuários e os serviços 

tem sido cada vez mais usada para comparar programas de saúde como um indicador da 

mudança no perfil de saúde a fim de avaliar o atendimento e identificar quais aspectos do 

serviço precisam ser melhorados (OTHMAN et al., 2015). Essa relação pode contribuir para a 

construção de alternativas conjuntas de intervenções voltadas para a solução de problemas 

presentes no cotidiano dos serviços, propiciando avanços no âmbito da produção e da gestão 

em saúde (SAVASSI, 2012). 

O Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 

(PMAQ-AB), criado pelo Governo Federal em 2011, desenvolve ações voltadas para a 

melhoria do acesso e da qualidade da Atenção Básica à Saúde (ABS) do Brasil, visando 

alcançar um padrão de qualidade nacional (BRASIL, 2011a, 2012a, 2013a). Esse programa é 

realizado em ciclos e tem como um de seus objetivos o fortalecimento da orientação desses 

serviços em função das necessidades e satisfação dos seus usuários. Dessa forma, esse 

programa se propõe estimular o foco da ABS no usuário, promovendo a transparência dos 

processos de gestão, a participação e controle social e a responsabilidade sanitária dos 

profissionais e gestores de saúde. Ademais, o PMAQ-AB busca promover mudanças nas 

práticas da ABS a cada ciclo e de forma incremental, contínua e progressiva, e entre suas 

diretrizes, destacam-se também: o estabelecimento de uma cultura de avaliação; promover a 

qualidade, a transparência e a inovação na gestão; o fornecimento padrões de organização e 

boas práticas no serviço; e estimular a participação e satisfação do usuário (BRASIL, 2015). 

Por meio das avaliações constantes e do forte apoio as Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
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proporcionado pelo PMAQ-AB, é possível encontrar as fragilidades, visualizar possibilidades 

de mudança e fazer com que as metas da equipe possam ser atingidas (FEITOSA et al., 2016).  

O PMAQ-AB apresenta a avaliação externa como uma de suas etapas e nessa inclui 

todos os atores envolvidos no planejamento e na execução da Atenção Básica (AB), inclusive 

o usuário, que é o protagonista do sistema de saúde e o beneficiário direto das suas ações. Na 

avaliação externa, o Módulo III entrevista 4 usuários por equipe a cada ciclo e é fundamental 

uma análise dos dados resultantes, pois, dessa forma, tem-se possibilidade de avaliar possíveis 

mudanças na percepção e na satisfação do usuário quanto ao desempenho da ABS e, por 

conseguinte, potencializar melhorias dos serviços e processos de trabalhos, além de avaliar 

repercussões das ações realizadas de um ciclo para o outro. 

Entretanto, para que os objetivos do PMAQ-AB sejam alcançados, é necessário que o 

grande volume de dados obtidos nas avaliações seja analisado, o que pode ser realizado 

utilizando Sistemas de apoio à decisão. Os modelos de suporte à decisão constituem uma 

grande parte das ferramentas de apoio à decisão em saúde. Esses modelos fornecem 

evidências para orientar a formulação de políticas sobre eventos incertos e para entender o 

impacto potencial de ações implementadas e, diante disso, deve envolver tanto as 

necessidades dos formuladores de políticas, quanto as capacidades, as limitações, os processos 

e as questões envolvidas na construção e no uso dessas ferramentas (MANHEIM et al., 

2016a). Ao identificar relações e tendências e também ao transformar, de forma inteligente e 

científica, os dados obtidos em informações, mediante as interpretações, os modelos de 

decisão podem fornecer subsídios para o planejamento, gestão e tomadas de decisão e servir 

de base para o redirecionamento dos rumos da política em saúde.  

Considerando que já foram concluídos 2 (dois) ciclos do PMAQ-AB
1
, sendo que o 1º 

ciclo ocorreu entre 2012 e 2013 e o 2º ciclo entre 2013 e 2014, este estudo tem como foco os 

dados do 2º ciclo, o qual possui equipes que participam do programa desde o 1º ciclo 

(denominado aqui de grupo C12) e equipes em sua primeira participação (denominado aqui de 

grupo C2), e tem como objetivo principal, tomando como base modelos de suporte à decisão, 

a realização de um estudo comparativo entre esses dois grupos mediantes a satisfação dos 

usuários. 

  

                                                 

1
 No ano de 2018, quando esta pesquisa foi concluída, o 3º ciclo do PMAQ-AB estava em execução. 
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1.1 RELEVÂNCIA E INEDITISMO 

 

A previsão do impacto das ações de políticas públicas em saúde, a partir de bases de 

dados nacionais disponíveis, é um importante resultado para a pesquisa em saúde pública e 

também para a gestão em saúde. Isso porque o número de informações geradas acerca dos 

cuidados de saúde superam a capacidade humana de analisar, de forma integrada, um conjunto 

de variáveis relevantes (ELWYN et al., 2001). Dessa forma, os dados resultantes da 

implementação de políticas públicas de saúde, quando baseados em um bom delineamento de 

pesquisa, podem ser analisados, utilizando técnicas estatísticas de tomada de decisão, de 

forma a gerar informações relevantes que possam contribuir para a melhoria da gestão em 

saúde. Ademais, a literatura de saúde pública apresenta muitos exemplos de programas bem-

intencionados, alguns de alto custo, os quais não foram avaliados continuamente ─ às vezes 

por décadas ─ até que avaliações rigorosas e adequadas revelaram que os resultados não 

foram os esperados (HARTZ; VIEIRA, 2005). 

É pertinente destacar que o PMAQ-AB é um programa que demanda um investimento 

crescente do Governo Federal e também esforços das instituições de ensino e/ou pesquisa. 

Assim, sua capacidade de induzir mudanças nas práticas da ABS deve ser avaliada tendo em 

vista seu caráter incremental, contínuo e progressivo a partir de seus ciclos. É necessário que, 

entre um ciclo e outro, a experiência e os resultados obtidos no ciclo anterior sejam 

considerados pela equipe e gestores, mas há dificuldades com o grande número de dados 

gerados pela avaliação externa do PMAQ-AB. No entanto, é possível extrair o que é 

importante em meio a tantas informações e destacar o que cada um dos padrões e tendências 

podem oferecer, utilizando metodologias estatísticas adequadas e respeitando as capacidades e 

as limitações dessas ferramentas. 

A presente pesquisa apresenta ineditismo no desenvolvimento de um modelo de 

decisão, com dados do 2º ciclo, que compara as equipes que já participam do PMAQ-AB 

desde o 1º ciclo (as quais foram denominadas neste trabalho de grupo C12) e equipes em sua 

primeira participação (denominadas de grupo C2) utilizando a visão do usuário pertencente a 

cada um desses grupos e aos fatores associados à satisfação desses com serviços da ABS. Até 

o momento, não há na literatura estudos comparativos envolvendo as equipes e os ciclos que 

elas participaram utilizando técnicas estatísticas complexas com o foco na percepção e na 

satisfação dos usuários. Neste trabalho foram utilizados modelos de regressão logística 
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complexos com a presença de interações, em que a obtenção de uma interpretação correta 

deve ser bem mais apurada e cautelosa, tornando possível verificar se os fatores associados à 

satisfação dos usuários apresentavam diferenças entre os grupos C12 e C2. Os resultados 

obtidos foram interpretados de forma a auxiliar os gestores e profissionais no planejamento de 

ações otimizadas que visem modificar ou servir de base para o redirecionamento das práticas 

em saúde e da assistência aos usuários. 

 

1.2 ARGUMENTO DE TESE 

 

Este trabalho defende a tese que a satisfação dos usuários cujas equipes participam do 

programa desde o 1º ciclo (grupo C12) é melhor em relação à satisfação dos usuários cujas 

equipes estão em sua primeira participação (grupo C2), ajustados por outros fatores que 

possam estar associados com satisfação, tendo em vista que no PMAQ-AB é pressuposto um 

processo contínuo de mudança por meio de melhoria na gestão, no cuidado e na gestão do 

cuidado. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabalho tem como objetivo principal ajustar modelos de suporte à tomada de 

decisão, com base em dados do 2º ciclo, a fim de comparar as equipes que participam do 

programa desde o 1º ciclo (grupo C12) e equipes em sua primeira participação (grupo C2) 

mediante a identificação dos fatores associados à satisfação do usuário em relação aos 

cuidados ofertado, a equipe e instalações na Atenção Básica em saúde. 

 

Os objetivos específicos deste trabalho são os descritos a seguir: 

 

 Criar medidas de satisfação a partir das questões contidas no instrumento de 

avaliação externa do módulo III do 2º ciclo de avaliação externa do PMAQ-AB 

 Ajustar modelos de regressão logística utilizando variáveis presentes no 

módulo III do 2º ciclo de avaliação externa do PMAQ-AB para cada medida de 

satisfação incluindo as interações de cada variável presente com a variável 

Ciclos do PMAQ-AB que a equipe do usuário participou; 
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 Identificar os fatores associados à satisfação do usuário com a atenção básica 

do Brasil; 

 Verificar se esses fatores se diferenciaram entre os usuários que sua unidade 

participou dos dois ciclos e aqueles que a sua unidade apenas participou do 

segundo ciclo. 

 Interpretar os resultados de modo que possa ser utilizado pelos gestores e 

profissionais de saúde. 

 

1.4 CONTRIBUIÇÕES 

 

Avaliar adequadamente a relação entre os usuários e os serviços de saúde ofertados é 

uma ferramenta para subsidiar o processo de decisão compartilhada de forma que as práticas 

profissionais e a programação dos serviços de saúde tenham origem a partir das necessidades 

reais de saúde dos usuários, visando o aperfeiçoamento dos serviços. Assim, o protagonismo 

do usuário nos processos avaliativos, tornando-o um avaliador real, amplifica seu direito 

como cidadão e o envolve também na corresponsabilização da produção do cuidado à saúde, 

podendo, de certa forma, influenciar no modo da oferta dos cuidados e possibilitar uma maior 

qualidade e resolutividade (PINHEIRO; MARTINS, 2009). O PMAQ-AB apresenta como 

uma de suas vertentes averiguar a percepção e a satisfação dos usuários, porém apresenta 

algumas limitações que devem ser melhoradas a fim de ampliar a autonomia e a capacidade 

dos usuários no processo avaliativo desse programa e na construção do cuidado à saúde. 

Nesse sentido, identificar os fatores que estão associados à satisfação do usuário, e os 

que se diferenciaram entre os usuários cujas equipes que participaram do 1º e 2º ciclo do 

PMAQ-AB e aqueles cujas equipes participaram apenas do 2º ciclo, faz parte da ideia de 

processo contínuo e progressivo no melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de 

qualidade preconizado pelo PMAQ-AB, envolvendo a gestão, o processo de trabalho e os 

resultados alcançados pelas equipes de saúde da ABS.  

Dessa forma, a obtenção de um modelo de suporte à decisão baseado em variáveis que 

impactam a satisfação do usuário pode contribuir no auxílio aos gestores e profissionais de 

saúde no tocante ao planejamento de ações promotoras de aumento da satisfação do usuário e 

de melhoria da qualidade dos serviços de saúde. Ademais, possibilita uma otimização dos 

gastos públicos concentrando esforços e despesas, além dos recursos técnicos necessários no 
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tratamento, em atributos que têm impacto significativo na satisfação do usuário. Além disso, a 

identificação dos fatores associados à satisfação do usuário, pode servir de embasamento para 

uma melhor formação dos futuros profissionais e gestores da saúde. 

Em pesquisas anteriores sobre os fatores associados à satisfação do usuário no Brasil 

(PROTASIO et al., 2017a, 2017b), já foi observado que existem ações de governabilidade dos 

gestores e profissionais de saúde, que podem elevar a qualidade e a satisfação dos usuários 

com os serviços da ABS, e que não requerem grandes dispêndios financeiros, tais como: um 

melhor relacionamento entre os profissionais e os usuários do sistema de saúde ou uma 

melhor organização do processo de trabalho. 

Além disso, o uso de técnicas apropriadas de modelos de suporte à tomada de decisão, 

a fim de verificar se a magnitude do efeito dos fatores associados à satisfação dos usuários se 

diferenciaram entre os grupos C12 e C2, possibilita observar se o processo de induzir 

mudanças, proposto pelo PMAQ-AB naquelas equipes que participaram de dois ciclos, reflete 

na satisfação dos usuários. Por conseguinte, os resultados obtidos podem contribuir para 

discussão e reflexão sobre a ABS no Brasil e para a inserção e consolidação do PMAQ-AB 

como um programa de fortalecimento da ABS. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A fim de fundamentar o presente trabalho, este capítulo versa sobre as definições da 

satisfação do usuário com os serviços de saúde, do PMAQ-AB, da satisfação do usuário no 

contexto do PMAQ-AB, dos conceitos principais envolvidos em modelos de decisão e da 

regressão logística. 

 

2.1 SATISFAÇÃO DO USUÁRIO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

Dentro da área de marketing, pesquisadores, institutos de pesquisa e órgãos 

governamentais investem em estudos sobre a satisfação do usuário a fim de implantar 

programas de aumento de qualidade de seus serviços. Dessa forma, organizações buscam 

satisfazer as necessidades de seus usuários monitorando sua satisfação, a fim de avaliar o 

desempenho global dos serviços sob o ponto de vista dos seus usuários ou clientes 

(MARCHETTI; PRADO, 2001). De Ruyter, Bloemer e Peeters (1997) afirmam que tanto a 

qualidade como a satisfação do consumidor de um determinado produto ou de um 

determinado serviço devem ser estudadas levando em consideração a dinâmica das 

expectativas e as percepções em diversas áreas do produto ou serviço oferecido. Esses autores 

destacam ainda que a percepção do desempenho do serviço/produto é o indicador mais 

importante da sua qualidade, a qual tem efeito direto e indireto sobre a satisfação do usuário. 

Além disso, a qualidade ofertada na percepção do consumidor é uma questão importante na 

gestão e depende tanto do juízo individual e subjetivo, quanto da comparação entre os 

atributos do serviço/produto e um padrão estabelecido pelo próprio usuário (LIMA; NETO, 

2013; LIU; GUO; LEE, 2011; RAI, 2012; UELTSCHY; UELTSCHY; FACHINELLI, 2007).  

Entretanto, no que se concerne à saúde, o conceito de satisfação de usuários, dentro da 

sistematização da avaliação dos serviços, é multidimensional e complexo, e utiliza modelos 

teóricos ainda pouco ou razoavelmente consistentes diante de sua complexidade 

(BATBAATAR et al., 2015; ESPERIDIÃO; TRAD, 2006; XESFINGI; VOZIKIS, 2016). Isso 

porque o usuário não deve ser considerado um mero consumidor, pois, o recebimento apenas 

de soluções técnicas referentes ao tratamento, não resgatam a complexidade da problemática 

da saúde. Batbaatar et al. (2015) concluíram que o conceito de satisfação de usuários em 

saúde não é facilmente definido, pois algumas teorias são orientadas pelo marketing e se 
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utilizam de abordagens consumistas baseada na expectativa, o que não são inteiramente 

aplicáveis ao serviço de saúde, devido ao seu aspecto multifacetado, que engloba fatores 

culturais, demográficos, socioeconômicos, e percepções, entre outros. Além disso, as 

expectativas podem ser modificadas por situações ou processos nos serviços ou podem ser 

amenizadas ao longo do tempo devido às restrições recebidas nesse. 

Um conceito bastante utilizado na saúde é o de Pascoe (1983), que considera que a 

satisfação é uma avaliação particular do serviço recebido, que utiliza padrões subjetivos de 

ordem cognitiva e afetiva e é construída pela comparação entre a experiência vivida e medidas 

subjetivas do usuário.  

São os seguintes os fatores subjetivos envolvidos na satisfação do usuário, segundo 

Pascoe (PASCOE, 1983): 

 Um ideal de serviço,  

 Uma noção de serviço merecido,  

 Uma média da experiência passada em situações de serviços similares, e  

 Um nível subjetivo mínimo da qualidade de serviços a alcançar. 

Em Oliver (2014), a satisfação é definida como o sentimento de realização por parte 

do paciente mediante a um juízo sobre as caraterísticas de serviço recebido ou resultado, o 

qual é composto por uma componente afetiva (prazer) e uma componente cognitiva 

(necessidades realizadas). Chauvel (2000) conceitua a satisfação como o resultado de um 

processo comparativo entre uma referência interna (intangível) com os benefícios/prejuízos 

ocasionados pelo serviço oferecido. Horodnic et al. (2018) considera que um usuário está 

satisfeito quando suas expectativas ou necessidades são adequadamente atendidas.  

Esperidião e Trad (2006) compreendem a satisfação de usuários de serviços de saúde 

mediante enfoques teóricos centrados nos usuários com ênfase em aspectos psicológicos como 

crenças, expectativas e percepções. Esses autores apresentam cinco teorias:  

1. Teoria da discrepância (diferença entre expectativa e percepção da 

experiência);  

2. Teoria da atitude (uma atitude que avalia positiva ou negativamente um 

determinado aspecto do serviço);  

3. Teoria da equidade (avaliação comparativa dos serviços recebidos com outros 

usuários);  

4. Teoria da realização (diferença entre o desejado/esperado e o que é obtido); e  
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5. Teoria da realização da expectativa (avaliação mediante a confirmação da 

expectativa). 

Linder-Pelz (1982) considera a satisfação dos pacientes como avaliações positivas de 

diferentes dimensões dos cuidados de saúde, tais como: acessibilidade, disponibilidade de 

recursos, continuidade dos cuidados, eficácia do cuidado, humanização do ambiente, 

qualidade, entre outros. Vale pontuar que o mesmo autor ressalta que o grau de satisfação 

varia quando os padrões de comparação ou expectativas mudam, mesmo que o objeto de 

avaliação (como os serviços de saúde recebidos) permaneça constante.  

Diante da complexidade em definir a satisfação de usuários em saúde, muitos estudos 

a conceituaram tendo como base os determinantes, descritos a seguir (ESPERIDIÃO; TRAD, 

2006; WEISS, 1988):  

 Características dos usuários (sócio demográficas; as expectativas sobre 

serviços e os seus estados de saúde);  

 Características dos profissionais que prestam o atendimento (personalidade, 

qualidade técnica e a “arte do cuidado”); 

 Aspectos da relação médico-paciente;  

 Fatores estruturais e ambientais (e.g. acesso, tempo de tratamento, marcação de 

consulta e outros). 

É importante ressaltar que a satisfação dos usuários influencia no grau de adesão do 

paciente ao tratamento, nas ações preventivas recomendadas pelos profissionais, e na 

diminuição das queixas e da utilização de serviços médicos, além de poder interferir na 

efetividade terapêutica e no próprio desfecho terapêutico (ESPERIDIÃO; TRAD, 2006; 

HUANG et al., 2004; SILVA; FORMIGLI, 1994; ZAREI et al., 2015). Porém, a maneira 

exata como os usuários em saúde desenvolvem suas expectativas e como elas se expressam 

ainda não é clara e, por isso, é difícil explicar o que realmente os pacientes esperam do serviço 

e o que eles realmente querem encontrar (BATBAATAR et al., 2015).  

A partir dessas informações, percebe-se que a satisfação do usuário com os serviços de 

saúde é uma medida importante da qualidade da saúde, além de oferecer informações sobre o 

sucesso do serviço de saúde em atender as expectativas dos usuários e ser um determinante-

chave da perspectiva comportamental do paciente (MPINGA; CHASTONAY, 2011; 

MPINGA; VERLOO; CHASTONAY, 2013; XESFINGI; VOZIKIS, 2016). Adicionalmente, 
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a avaliação da satisfação na perspectiva dos usuários proporciona a integração da visão dos 

pacientes no funcionamento dos serviços de saúde, além de identificar problemas e 

dificuldades encontradas nos serviços de saúde, bem como lacunas na qualidade dos cuidados 

(MPINGA; CHASTONAY, 2011). Assim, informações extraídas em avaliações da satisfação 

dos usuários podem ser usadas por gestores e profissionais de saúde que, a partir dessas, 

possibilitam identificar as reais necessidades dos usuários e buscar melhorias dos processos de 

trabalhos a fim de aumentar os graus de satisfação atingidos (DIAS; RAMOS; COSTA, 

2010).  

Nesse sentido, pesquisas são realizadas a partir das opiniões dos usuários sobre 

aspectos dos cuidados recebidos e seu grau de satisfação e apresentam como objetivo 

principal a busca por melhorias da estruturação do serviço, no sentido de adequar as 

necessidades da população, da resolutividade e da garantia da assistência integral ao usuário e, 

consequentemente, da melhora da qualidade dos serviços de saúde e o aumento do 

desempenho do papel de porta de entrada pela ABS (GUILHERME; MASSUDA; 

YAMAGUCHI, 2016). 

 

2.2 PMAQ-AB 

 

Em 2011, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) pela Portaria Nº 1.654 GM/MS, de 19 de julho de 

2011, com o objetivo de induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade dos serviços 

em ABS. Desde então, o PMAQ-AB vem se consolidando como uma das principais 

estratégias indutoras de qualidade realizada pelo Ministério da Saúde (MS) no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Organizado em ciclos, esse programa já concluiu os dois 

primeiros ciclos (2011 e 2012; 2013 e 2014) e está, atualmente, no seu terceiro ciclo o qual 

iniciou em 2015 e ainda está em sua fase de conclusão no ano de 2018. 

A participação no PMAQ-AB é voluntária, assim, o município, junto com as suas 

equipes da ABS, tem autonomia para decidir se irá aderir ao programa. No 1º ciclo, aderiram 

ao programa 52,1% das Equipes de Atenção Básica (17.482) referente a 3.965 municípios 

(71,2 % do total dos municípios brasileiros). No 2º ciclo, aderiram ao programa 85,4% das 

Equipes de Atenção Básica (30.523) referente a 5.073 municípios (91,1%). No 3º ciclo, 
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aderiram ao programa 93,9% das Equipes de ABS (38.865) referente a 5.324 municípios (95,6 

%) (BRASIL, 2018). 

A partir do 2º ciclo, além das equipes de saúde da Atenção Básica (Saúde da Família e 

Parametrizada e equipes de Saúde Bucal), o programa incluiu os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF) e os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Os dois primeiros 

compondo o PMAQ-AB e o último o PMAQ-CEO. Isso fez parte do processo em curso de 

redefinição e qualificação da atenção básica na ordenação das redes de atenção e na sua 

capacidade efetiva de gestão do cuidado em saúde. 

Cada ciclo do PMAQ-AB é organizado em fases que se complementam, formando um 

processo contínuo de melhoria nos serviços, no processo de trabalho e de gestão e das ações 

ofertadas aos usuários. No 1º ciclo e no 2º ciclo, este programa apresentou quatro fases 

(BRASIL, 2011a, 2013a):  

1. Adesão e contratualização;  

2. Desenvolvimento (autoavaliação, monitoramento, educação permanente e 

apoio institucional);  

3. Avaliação externa; e  

4. Recontratualização.  

Detalhes dessas fases podem ser observados no manual instrutivo, disponível em 

Brasil (BRASIL, 2011a, 2013a). 

No 3º ciclo, a principal mudança nessas fases foi que a fase de desenvolvimento, 

presente nos dois primeiros ciclos, tornou-se o Eixo Estratégico Transversal de 

Desenvolvimento, sendo transversal a todas as fases no intuito de promover as ações 

contínuas de melhoria da qualidade durante todas as etapas do ciclo do programa. Logo, a 

disposição das fases do ciclo se modificou para um Eixo Estratégico Transversal de 

Desenvolvimento, que se compõe em autoavaliação, monitoramento, educação permanente, 

apoio institucional e cooperação horizontal (presencial e/ou virtual), e três fases: 

1. Adesão e Contratualização,  

2. Certificação (avaliação externa; avaliação de desempenho dos indicadores 

contratualizados; e verificação da realização de momento autoavaliativo); e  

3. Recontratualização  

É importante ressaltar que uma equipe que participou dos três ciclos deve estar em um 

processo contínuo de crescimento, pois, a cada processo de recontratualização para um novo 
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ciclo, novos compromissos e indicadores são firmados com as equipes e os gestores, a partir 

dos resultados alcançados no ciclo anterior.   

No PMAQ-AB, a Avaliação Externa, etapa contemplada por este trabalho, se 

apresenta como um conjunto de ações que objetiva a verificação das condições de acesso e da 

qualidade dos serviços de saúde nos municípios e nas equipes da atenção básica cadastrados 

no programa, por meio do monitoramento dos indicadores contratualizados e pelo 

levantamento de informações para análise das condições de acesso e de qualidade das equipes 

participantes do programa e da gestão da atenção básica (BRASIL, 2012a, 2015). Essa fase, 

inclui todos os atores envolvidos no planejamento e na execução da Atenção Básica (AB), 

inclusive o usuário. O resultado dessa avaliação corresponde a um grande percentual da nota 

final da certificação das equipes (70% no 1º e 2º ciclo e 60% no 3º ciclo) que serve de base 

para a classificação do desempenho final a qual subsidia a recontratualização e o valor do 

incentivo recebido pelas equipes.  

A Avaliação Externa do PMAQ-AB utiliza um instrumento, aplicado por grupos 

pertencentes a Instituições de ensino e/ou pesquisa, que agrega os elementos relacionados às 

características estruturais e de ambiência na Unidade Básica de Saúde, a disponibilidade de 

equipamentos, materiais, insumos e medicamentos e os elementos pertinentes a organização 

do processo de trabalho e à satisfação e participação do usuário. Esse instrumento foi baseado 

em um outro muito utilizado em propostas de avaliações, denominado Primary Care 

Assessment Tool (PCATool), que foi embasado na teoria sobre avaliação da qualidade da 

estrutura, processo e resultados de Donabedian (1988) e averigua a presença e a extensão dos 

quatro atributos essenciais e dos três derivados da APS, dentre eles o grau de afiliação do 

usuário ao serviço de saúde (PRATES et al., 2017).  

O instrumento de avaliação externa do PMAQ-AB está organizado em seis módulos de 

acordo com o método de coleta das informações (BRASIL, 2013a, 2015):  

 Módulo I - Observação na Unidade Básica de Saúde, objetiva avaliar as 

condições de infraestrutura, materiais, insumos e medicamentos da Unidade 

Básica de Saúde.  

 Módulo II - Entrevista com o profissional da Equipe de Atenção Básica e 

verificação de documentos na Unidade Básica de Saúde, objetiva avaliar o 

processo de trabalho da equipe e a organização do serviço e do cuidado para 

os usuários.  
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 Módulo III - Entrevista com o Usuário na Unidade Básica de Saúde, visa 

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

no que se refere ao seu acesso e utilização.  

 Módulo IV - Entrevista com o profissional do NASF e verificação de 

documentos na Unidade Básica de Saúde, objetiva avaliar o processo de 

trabalho destas equipes e a organização do cuidado aos usuários.  

 Módulo V - Observação na Unidade Básica de Saúde para Saúde Bucal com 

objetivo de avaliar as condições de infraestrutura, materiais, insumos de 

atenção odontológica.  

 Módulo VI - Entrevista com o profissional da Equipe de Saúde Bucal e 

verificação de documentos na Unidade Básica de Saúde, objetiva avaliar o 

processo de trabalho da saúde bucal e a organização do serviço e do cuidado 

para os usuários (BRASIL, 2013a, 2015). 

Vale destacar que, no 1º ciclo, o instrumento apresentava apenas os três primeiros 

módulos citados anteriormente e o Módulo IV era um módulo on-line, sendo um conjunto de 

informações complementares aos Módulos I, II e III, respondido por gestores e equipes no 

Sistema de Gestão da Atenção Básica (BRASIL, 2011a). 

Outro ponto a ser destacado é que o Módulo III, a partir do 3º ciclo, não será utilizado 

para certificação das equipes, mas será coletado no momento da avaliação externa na forma de 

Pesquisa de Satisfação do Usuário da Atenção Básica no Brasil  como um levantamento de 

informações para o aprimoramento da Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2015). 

Essa mudança é passível de crítica, pois a avaliação em saúde necessita da participação dos 

diversos atores envolvidos, tendo em vista que o produto dos serviços de saúde resulta da 

interação entre usuários, profissionais de saúde, gestores e todo o contexto que envolve as 

relações entre eles.  

A satisfação do usuário é o foco de estudo deste presente trabalho e está inserida 

principalmente no Módulo III da etapa de avaliação externa dos ciclos do PMAQ-AB. Dado 

que a avaliação externa do ponto de vista do usuário não pode ser afastada da estrutura geral 

do programa, o Módulo III proporciona a participação do usuário nos componentes avaliativos 

do programa e tem como premissa principal conhecer em escala e maior profundidade as 

realidades e singularidades da Atenção Básica no Brasil mediante as opiniões e experiências 

dos usuários.  
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Destaca-se que a análise da avaliação dos usuários, a cada ciclo do programa, se 

configura como uma fonte importante de informações que deveria contribuir para possíveis 

reformulações e aperfeiçoamentos de ciclos posteriores. Ademais, sendo uma referência no 

campo da avaliação da Atenção Básica no Brasil, o PMAQ-AB está em sintonia com as 

recomendações da literatura atual de avaliação de serviços de saúde sobre a introdução das 

perspectivas dos usuários como parte dos processos avaliativos (BRANDÃO; 

GIOVANELLA; CAMPOS, 2013; ESPERIDIÃO; TRAD, 2006; LAFAIETE; MOTTA; 

VILLA, 2011; MOSADEGHRAD, 2013; OTHMAN et al., 2015; PINHEIRO; MARTINS, 

2009; SAVASSI, 2012). 

Assim, com o intuito de explicitar como a satisfação do usuário está envolvida dentro 

do contexto do PMAQ-AB, a próxima seção é apresentada. 

 

2.2.1 Satisfação do usuário no contexto do PMAQ-AB 

 

A introdução de questões sobre satisfação do usuário no PMAQ-AB inicia-se na 

segunda fase do programa, que é chamada de Desenvolvimento (no 3º ciclo, denominado de 

Eixo Estratégico Transversal de Desenvolvimento), mais especificamente no momento da 

Autoavaliação.  Nessa fase, ocorre os processos orientados para a melhoria da qualidade 

mediante a identificação e o reconhecimento das dimensões positivas e problemáticas pela 

gestão e pelas equipes de atenção à saúde a fim de facilitar a mobilização de iniciativas para 

mudança e aprimoramento dos serviços (BRASIL, 2013b). A partir da Autoavaliação, a 

gestão e a equipe implicadas no PMAQ-AB avançam na autoanálise, na autogestão, na 

identificação dos problemas, bem como na formulação das estratégias de intervenção para a 

melhoria dos serviços, das relações e do processo de trabalho (BRASIL, 2012b). 

No instrumento utilizado na Autoavaliação, denominado Autoavaliação para Melhoria 

do Acesso e da Qualidade de Atenção Básica (AMAQ), a satisfação do usuário se apresenta 

nos 1º, 2º e 3º ciclos para a análise dos gestores municipais em sua Subdimensão D 

(Participação, Controle Social e Satisfação do Usuário) e também para a equipe. Nesse 

instrumento, a questão avalia se a gestão municipal de saúde desenvolve processos de 

pesquisa e análise de satisfação do usuário em relação aos serviços de saúde prestados no 

âmbito da atenção básica. Para responder a essa questão, o programa sugere que os gestores 
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utilizem métodos e instrumentos de monitoramento do grau de satisfação do usuário em 

relação ao (BRASIL, 2012b, 2013b): 

 Acesso,  

 Acolhimento,  

 Qualidade do atendimento,  

 Tempo de espera para ser atendido,  

 Encaminhamento para os serviços de referência,  

 Acompanhamento do usuário na rede de serviços,  

 Qualidade do vínculo, comprometimento do profissional,  

 entre outros.  

No instrumento da AMAQ do 2º ciclo, que apresenta uma Parte II (Equipe de Saúde 

Bucal), a mesma questão se faz aos gestores em relação aos serviços prestados pelas equipes 

de Saúde Bucal. 

Nessa questão do instrumento AMAQ, um caráter pedagógico é posto a fim de que o 

gestor reflita e problematize acerca da satisfação do usuário em relação aos serviços de saúde 

prestados. Nesse momento, os gestores devem analisar a satisfação dos usuários como um dos 

recursos mais importantes que esses dispõem para alcançar e reforçar a qualidade da atenção 

básica (BRASIL, 2012b) 

No âmbito da Avaliação Externa, na terceira fase do programa, a satisfação do 

usuário é contemplada no Módulo II (Entrevista com Profissional da Equipe de Atenção 

Básica) e no Módulo III (Entrevista na Unidade de Saúde com Usuário). Particularmente no 2º 

ciclo, essa é contemplada também no Instrumento de Avaliação Externa para as Equipes de 

Saúde Bucal (Item III.31 - Satisfação do Usuário).  

No Módulo II, os profissionais são perguntados se a equipe realizou avaliação de 

satisfação do usuário, se a equipe dispõe de canais de comunicação que permitem aos usuários 

expressarem suas demandas, reclamações e/ou sugestões sobre o serviço da UBS, quais os 

canais de comunicação disponibilizados se a equipe discute internamente e com a gestão as 

demandas e reclamações dos usuário e se há Conselho Local de Saúde na unidade de saúde ou 

outros espaços de participação popular.   

No Módulo III, o usuário definitivamente é inserido no programa como ator do 

processo avaliativo mediante a uma entrevista que aborda, entre outros aspectos, questões 

sobre Satisfação do Usuário e Satisfação com o Cuidado (Anexo A). No 2º e 3º ciclo, a 
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satisfação do usuário se apresenta também no Instrumento de Avaliação Externa para as 

Equipes de Saúde Bucal (Item III.31 - Satisfação do Usuário). 

 O manual do PMAQ-AB preconiza entrevistar 4 (quatro) usuários, presentes na 

unidade no dia da avaliação externa de cada UBS, os quais não passaram por consulta com 

médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista no dia da entrevista e que frequentaram a unidade de 

saúde no último ano.  

Nesse contexto, há críticas encontradas na literatura pesquisada tanto para a 

amostragem realizada pela avaliação externa quanto para a participação do usuário dentro do 

PMAQ-AB. Muitos autores consideram que a amostragem por conveniência preconizada na 

avaliação externa traz um importante problema de representatividade dos usuários 

entrevistados que deve ser refletido e modificado dentro do PMAQ-AB (GOMES; MERHY, 

2016; NICOLI et al., 2016). Macinko, Harris e Rocha (2017) afirmam que esse método 

apenas captura pessoas que estão fisicamente presentes na UBS no dia da avaliação, o que, 

significa que aquelas pessoas que têm um acesso muito deficiente ou que não passaram pela 

triagem são excluídas, podendo superestimar os níveis de acesso na população em geral. 

Ademais, Nicoli et al. (2016) enfatizam que a avaliação no PMAQ-AB analisa o ponto de 

vista do usuário baseado nas dimensões que são relevantes para os objetivos estabelecidos 

para a Atenção Básica, ou seja, somente a respeito dos objetos e das dimensões que o serviço 

tem definido como relevantes ou prioritária.  Dessa forma, esses autores sugerem a inclusão, 

nos processos de avaliação, metodologias e ferramentas que possam ajudar a entender o ponto 

de vista do usuário a respeito dos objetos e dimensões que eles acham relevantes. Gomes e 

Merhy (2016) acreditam que a participação do usuário apenas como opinante, numa pesquisa 

de avaliação de satisfação, não é suficiente para afirmar que, no PMAQ-AB, o usuário tenha 

importante papel na definição dos rumos dos serviços. 

Neste trabalho serão utilizadas as questões sobre a satisfação do usuário referentes ao 

Módulo III do 2º ciclo, que foi realizado entre 2013/2014, que recebeu adesões de novas 

equipes e a recontratualização de outras oriundas do 1ºciclo, possibilitando assim realizar uma 

comparação entre elas da satisfação do usuário. 
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2.2.2 Estudos com satisfação do usuário utilizando dados do PMAQ-AB 

 

É de interesse para os profissionais de saúde, gestores e a população em geral, os 

resultados da avaliação levantados no PMAQ-AB e sua aplicabilidade no processo de tomada 

de decisão em saúde. No quadro 1 é mostrado um levantamento bibliográfico acerca de 

estudos que utilizam dados da Avaliação Externa do PMAQ-AB e que têm como foco a 

satisfação do usuário. 

Diante das informações apresentadas no quadro 1, observa-se poucos estudos que 

utilizam os dados do PMAQ-AB para analisar a satisfação dos usuários na Atenção Primária à 

Saúde. Além disso, mediante esse levantamento bibliográfico, percebe-se que não há estudos 

comparativos entre os ciclos envolvendo a satisfação dos usuários. Há apenas dois estudos 

com os dados do 2º ciclo, sendo o primeiro sobre a satisfação com os serviços odontológicos 

no Brasil e o segundo referente à satisfação com o cuidado em um estado do Nordeste. Os 

demais utilizam os dados do 1º ciclo, sendo evidenciado que um deles aborda os usuários do 

Pará, outro analisa a satisfação por regiões e dois restantes consideram os usuários do Brasil. 

Vale destacar que metade desses estudos tem a participação da autora desta tese. 

 

 



 

Quadro 1 - Levantamento bibliográfico acerca de estudos que utilizam dados da Avaliação Externa do PMAQ-AB têm com foco a satisfação do usuário 

Título Autores/ Ano Revista/ Livro Objetivo 

L
o
ca

l 
d

o
  

es
tu

d
o
 

Principais Resultados  

C
ic

lo
s 

d
o
 P

M
A

Q
-

A
B

 a
v
a
li

a
d

o
s 

Percepção dos usuários 

sobre o cuidado prestado 

por equipes participantes 

do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da 

Qualidade da Atenção 

Básica no Brasil 

ABREU et al., 

2018 

Epidemiol. Serv. 

Saúde 

Analisar a percepção dos usuários sobre 

o cuidado prestado por equipes 

participantes do Programa Nacional de 

Melhoria do Acesso e da Qualidade da 

Atenção Básica (PMAQ-AB) no Brasil. 

B
ra

si
l 

A maioria dos usuários 

avaliou positivamente o 

atendimento, e a percepção 

com o cuidado foi associada 

a questões com os quatro 

atributos estudados: 

acessibilidade, integralidade, 

longitudinalidade e 

coordenação do cuidado. 

1
º 

ci
cl

o
 

 

 

3
2
 



 

 

User satisfaction on the 

health care provided by 

the primary health care 

program in a state in 

northeastern Brazil. 

LIMÃO et al., 

2018 

Revista 

Científica do 

CRO-RJ 

Verificar os fatores que influenciam na 

satisfação dos usuários quanto aos 

serviços de saúde ofertados na Atenção 

Básica em um estado do Nordeste do 

Brasil e suas macrorregionais de saúde. 

 

Verificou-se que as 

macrorregionais 1 e 4 

apresentaram maiores 

percentuais de usuários que 

não se mostraram satisfeitos 

com o seu mecanismo de 

participação na unidade. O 

modelo de regressão 

demonstrou os fatores que 

influenciam negativamente a 

satisfação, sendo alguns 

deles: o horário de 

funcionamento da unidade 

não atender as necessidades 

dos usuários (OR=0,60), o 

usuário não conseguir fazer 

uma reclamação ou sugestão 

na unidade de saúde 

(OR=0,68), o usuário não 

conseguir marcar consulta 

para o mesmo dia 

(OR=0,83), os profissionais 

nunca perguntarem sobre os 

familiares do usuário 

(OR=0,81) e o Agente 

Comunitário de Saúde não 

visitar o usuário (OR=0,78). 

2
º 

ci
cl

o
 

3
3
 



 

 

Percepção dos usuários de 

serviços de saúde da 

atenção básica no estado 

do Pará 

VIEIRA et al., 

2017 

Revista 

Brasileira de 

Pesquisa em 

Saúde/Brazilian 

Journal of 

Health Research 

Verificar a percepção dos usuários de 

serviços de atenção básica oferecidos 

pelo Sistema Único de Saúde no estado 

do Pará. 

P
ar

á 

O cuidado da equipe de 

saúde com o usuário foi 

considerado de regular a 

bom. Apesar dos problemas 

relatados, 76,6% dos 

usuários encontrava-se 

satisfeita com os serviços 

recebidos, referindo os 

serviços de bom a ótimo. 

1
ºc

ic
lo

 

Satisfação do usuário da 

atenção básica em saúde 

por regiões do brasil: 1º 

ciclo de avaliação externa 

do PMAQ-AB. 

PROTASIO et 

al., 2017b 

Ciência & Saúde 

Coletiva 

Identificar os principais fatores que 

influenciam na Satisfação do Usuário 

com os serviços de Atenção Básica por 

regiões do Brasil. 

B
ra

si
l 

O usuário resolver seus 

problemas na US e sentir-se 

respeitado pelos 

profissionais de saúde são os 

fatores mais importantes, em 

todas as regiões do Brasil, 

referente à sua satisfação. 

Porém, podem-se destacar 

outros fatores por região: o 

horário de funcionamento 

(Nordeste); profissionais 

perguntarem pelos familiares 

(Norte); interesse dos 

profissionais sobre outras 

necessidades de saúde 

(Centro-Oeste); ser escutado 

sem ter hora marcada (Sul); e 

retirar suas dúvidas após a 

consulta (Sudeste). 

1
º 

ci
cl

o
 

3
4

 

 

3
4

 



 

 

Factors associated with 

patients’ satisfaction in 

Brazilian dental primary 

health care. 

ALDOSARI 

et al., 2017 

PLOS ONE Avaliação dos fatores associados à 

satisfação dos pacientes com o 

tratamento odontológico da Atenção 

Primaria à Saúde no Brasil.  

B
ra

si
l 

A maior satisfação do 

paciente com o tratamento 

odontológico da Atenção 

Primaria à Saúde no Brasil 

foi associada à menor 

escolaridade e à percepção 

do paciente sobre as 

condições clínicas. Além 

disso, maior satisfação foi 

associada à recepção e 

hospitalidade positivas, 

tempo suficiente para o 

tratamento e instruções que 

recebiam atendiam às 

necessidades dos pacientes. 

A menor satisfação com a 

APS foi associada a 

pacientes que têm empregos 

em comparação com aqueles 

que não trabalham. 

2
º 

ci
cl

o
 

3
5

 

 

3
4

 



 

 

Factors associated with 

user satisfaction regarding 

treatment offered in 

Brazilian primary health 

care 

PROTASIO et 

al., 2017a 

Cad. Saúde 

Pública 

Identificar os principais fatores 

associados à satisfação dos usuários 

com os serviços da Atenção Primaria à 

Saúde no Brasil. 

B
ra

si
l 

A partir do modelo de 

regressão, destacam-se dois 

fatores relacionados à 

influência sobre a satisfação 

de usuários no Brasil: a 

percepção do usuário de que 

a equipe de saúde não 

procurou atender suas 

necessidades e problemas 

internos da unidade de 

saúde; a sensação do usuário 

de não se sentir respeitado 

pelos profissionais, ou de 

sentir respeitado apenas 

eventualmente, em relação a 

seus hábitos culturais, 

costumes e religião. 

1
º 

ci
cl

o
 

 

 

3
6

 

 

3
4
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2.3 MODELOS DE DECISÃO 

 

Entendendo o serviço de saúde como um sistema em constante mudança, pode-se 

observar que suas atividades, em todos os seus níveis hierárquicos, são essencialmente 

atividades de resolução de problemas e de tomada de decisão. Todos os atores envolvidos nos 

diversos processos decisórios necessitam de suporte, principalmente com fundamentação 

científica, a fim de que esses processos ocorram de maneira mais satisfatória. Dessa forma, o 

processo decisório deve ser compreendido como um instrumento que permita conhecer a 

realidade a qual se deseja modificar e, para isso, faz-se necessário, de forma estruturada, 

levantar dados, gerar informações, elencar propostas de decisão, escolher estratégias de 

implantação da decisão e avaliar se a decisão tomada é ou foi capaz de suprir as demandas do 

problema (CAVALCANTE et al., 2012; GUIMARÃES; ÉVORA, 2004). Essas ações 

necessitam ser bem compreendidas e as ferramentas, métodos e modelos envolvidos precisam 

estar disponíveis para auxiliar o processo decisório, de forma a simplificar estruturas 

complexas e interpretação e, assim, ressaltar os aspectos mais importantes que interferem 

nesse processo (ELWYN et al., 2001). O apoio à decisão deve ser um esforço colaborativo, os 

modeladores devem entender as necessidades dos formuladores de políticas e formuladores de 

políticas devem entender as capacidades e limitações de modeladores e suas ferramentas 

(MANHEIM et al., 2016a).  

Como elemento de apoio no processo decisório, encontra-se o modelo de decisão que 

pode ser conceituado como um método científico para a tomada de decisão baseado em 

dados/informações, em lógica e em modelos híbridos (TURBAN; ARONSON; LIANG, 

2005). Esses podem reproduzir relacionamentos dinâmicos do mundo real aprendendo 

tendências a partir de dados empíricos e codificando essas dependências em uma linguagem 

matemática (MANHEIM et al., 2016b). Modelos de decisão utilizam-se de critérios 

científicos para otimizar a compreensão sobre determinada situação e também orientar 

práticas que resultem na melhor decisão possível (SANDERSON; GRUEN, 2006). É 

pertinente ressaltar que esses modelos devem ser usado para informar decisões apenas em 

cenários semelhantes ao seu contexto de construção, pois a medida que os cenários diferem, 

qualquer inferência é menos válida (MANHEIM et al., 2016c). O uso de modelos construídos 

sob uma forma imperfeita ou compreensão incompleta da relação causa-efeito do fenômeno 
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de interesse podem gerar modelos inadequados e que não se aproximam da realidade de 

interesse (MANHEIM et al., 2016c). 

O processo de tomada de decisão com base científica em saúde abrange duas grandes 

áreas: a primeira é o desenvolvimento e o processamento de informações em diversas áreas da 

saúde, envolvendo o uso de modelos estatísticos, matemáticos e computacionalmente 

inteligentes na construção de aplicativos que orientem na perspectiva de suporte à tomada de 

decisão. A segunda é a aplicação dos modelos no campo da saúde em que informações e/ou 

dados, qualitativos ou quantitativos, são analisados de forma específica sob o prisma da 

tomada de decisão de forma a auxiliar no manejo com os pacientes, na gestão em saúde e nos 

seus processos particulares (MORAES; SOARES, 2016). 

Atualmente, o volume de dados gerados na saúde dificulta o raciocínio e extração de 

informações úteis tornando o processo de tomada de decisão complicado, especialmente para 

uma grande organização em que um volume grande de dados e de fontes diferentes são 

originados. Dessa forma, outras técnicas inteligentes têm sido desenvolvidas a fim de extrair 

informações de forma mais adequada a fim de apoiar as decisões em saúde. Os sistemas de 

suporte à tomada de decisão têm ajudado a ampliar a janela de pesquisa atual e aplicação no 

processamento e análise da informação auxiliando os seres humanos (neste caso, os gestores 

em saúde) a fazer a melhor escolha entre um conjunto de escolhas possíveis (DAS, 2016). 

Manheim et al. (2016a) apontam que o processo de apoio à decisão inicia-se com 

a definição das questões a serem respondidas e dos resultados de interesse, que devem ser 

bem compreendidas no estágio inicial do processo, antes da escolha ou criação do modelo 

adequado, tanto pelos formuladores de políticas, quanto por aqueles que fornecerão apoio à 

decisão. Depois, o próximo passo no processo de apoio à decisão é selecionar ou desenvolver 

modelos ou aplicar outras técnicas apropriadas para abordar essas questões. Em seguida o 

processo deve comunicar os resultados, deixando claras as incertezas e as limitações dos 

resultados e, por fim, como etapa final, realizar e implementar as decisões. 

 

2.3.1 Regressão Logística 

 

O modelo de regressão logística pertence à classe dos Modelos Lineares Generalizados 

que constituem uma classe extensa de modelos, incluindo modelos de regressão lineares, para 

variáveis dependentes com distribuição normal, modelos alternativos para variáveis contínuas, 
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que não presumem normalidade, e modelos para variáveis dependentes discretas ou 

categóricas (AGRESTI; FINLAY, 2012).  

A regressão logística pode ser definida como uma técnica estatística que, a partir de 

uma série de variáveis explicativas ou independentes, produz um modelo que permite a 

predição de valores assumidos por uma variável dependente dicotômica, e torna ainda possível 

aferir a probabilidade de um evento ocorrer (DANIEL, 2009; FÁVERO, 2009; KIM; 

DAILEY, 2008a; MEDRONHO et al., 2009). 

Modelos de decisão baseados em regressão logística têm sido aplicados quando é 

necessário escolher entre duas ou mais opções referentes à questão de interesse (PINO, 2007). 

Do ponto de vista matemático, a popularidade do modelo de regressão logística ocorreu 

devido ao uso desse modelo possibilitar analisar variáveis respostas dicotômicas com bastante 

flexibilidade e com facilidade de utilização, além de permitir uma interpretação de resultados 

bastante rica e direta (HOSMER; LEMESHOW; STURDIVANT, 2013). 

A regressão logística difere de outros modelos de regressão por ter sido desenvolvida 

matematicamente para variáveis categóricas e, portanto, requerer um conjunto diferente de 

suposições. O modelo de regressão logística advém do modelo de regressão linear geral que 

pode ser descrito da seguinte forma (D’AGOSTINO, 2005; HOSMER; LEMESHOW; 

STURDIVANT, 2013; KIM; DAILEY, 2008b; KLEINBAUM; KLEIN, 2010; MIRMAN, 

2016; SUÁREZ et al., 2016): 

 

Y = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝜀,    𝑖 = 1, … , 𝑘  

 

em que: 

𝑌   : é a função do fenômeno de estudo (variável resposta), 

 𝛽0   : representa o intercepto, 

𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑖  : são os parâmetros do modelo a serem estimados, 

𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑖 : variáveis explicativas, e 

𝜀   : erro ou resíduo. 

 

O modelo de regressão logística é um modelo estatístico que tenta explicar a 

probabilidade de uma variável dicotômica mediante diferentes variáveis preditoras. Em 
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epidemiologia, essas variáveis preditoras ou simplesmente preditores podem incluir variáveis 

de exposição, potenciais variáveis de confusão e outros tipos de variáveis de controle.  

Um modelo simples de regressão logística binária é definido usando a seguinte 

expressão (D’AGOSTINO, 2005; HOSMER; LEMESHOW; STURDIVANT, 2013; KIM; 

DAILEY, 2008b; KLEINBAUM; KLEIN, 2010; MIRMAN, 2016; SUÁREZ et al., 2016): 

 

 𝑝𝑖 = 𝑃(𝑌 = 1|𝑥𝑖) =
e−(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖)

1 + e−(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖)
=

1

1 + e−(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖)
 

 

(1) 

em que: 

𝑥𝑖  : variável explicativa (independente) 

𝑝𝑖  : indica a probabilidade de ter o evento de interesse, ou seja, 𝐸(𝑌|𝑥𝑖) =

𝑃(𝑌 = 1) = 𝑝𝑖 

𝑌  : uma variável dicotômica, codificada como  𝑃(𝑌 = 1) (probabilidade de 

ocorrência do evento de interesse) e 𝑃(𝑌 = 0) (probabilidade de não 

ocorrência do evento de interesse), 

 𝛽0  : representa o intercepto, e 

𝛽1 : parâmetro do modelo a ser estimado. 

Usando a transformação logarítmica dada por (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
), obtém-se uma função logit (𝑝𝑖), 

como pode ser visto a seguir: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑝𝑖) = ln (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1. 

 

(2) 

 

Nesse modelo, assume-se que existe uma relação linear entre ln (
𝑝𝑖

1−𝑝𝑖
) e as variáveis 

explicativas 𝑥𝑖 (KIM; DAILEY, 2008). 

O mesmo tratamento pode ser realizado para o modelo de regressão logístico 

múltipla resultando em (KLEINBAUM; KLEIN, 2010) que é dado a seguir: 
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𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑝𝑖) = ln (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 , (3) 

 

em que 

𝛽0   : representa o intercepto, 

𝛽1, 𝛽2, . . . , 𝛽𝑖  : são os parâmetros do modelo a serem estimados, 

𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑖 : variáveis explicativas (independentes). 

 

A Equação (3) pode ser representada também através do preditor linear dado por: 

 

𝑝𝑖 =
𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑘
𝑖=1

1 +  𝑒𝛽0+∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1

 (4) 

 

É importante ressaltar que, caso algumas das variáveis independentes estejam em 

escalas qualitativas, faz-se necessário, para a sua introdução no modelo logístico, substituí-las 

por variáveis dummy (variáveis que tomam o valor 1 ou 0) para distinguir as diferentes 

categorias da variável. 

 

2.3.1.1 Estimação dos parâmetros beta (β) 

 

O modelo de regressão logística é ajustado a um conjunto de dados estimando os 

parâmetros desconhecidos 𝛽0 e 𝛽𝑖 (𝑖 = 1, … , 𝑘). O Método da Máxima Verossimilhança 

(MMV) é um dos procedimentos usados para essa estimação o qual busca maximizar a função 

de verossimilhança. A estimação dos parâmetros 𝛽0 e 𝛽𝑖 tem como objetivo encontrar um 

modelo de regressão  logística e forma que as ponderações sofridas pelas variáveis 

explicativas estabeleçam o efeito de cada variável para ocorrência do evento de interesse, bem 

como possibilitem o cálculo da probabilidade de ocorrência desse evento (FÁVERO, 2009). 

 

2.3.1.2 Seleção de variáveis 

 

Durante a construção de um modelo de regressão múltipla projetado para explicar o 

comportamento de um atributo em particular, todas as decisões relativas à inclusão ou 

exclusão de variáveis devem ser devidamente justificáveis em bases teóricas, em literatura 
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científica, ou em experimentos anteriores relevantes (CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013). 

Isso porque quando se inclui no modelo muitas variáveis que não estão associadas à variável 

dependente, o modelo será ajustado a todas as variáveis, levando assim a uma diminuição na 

influência das variáveis associadas à variável dependente e à distribuição de sua influência 

pelas variáveis redundantes. Esse processo resultará em overfitting (sobreajuste), além da 

obtenção de estimativas imprecisas dos coeficientes de regressão, e aumento do erro do tipo 

II, o que resulta na perda de confiabilidade do modelo. Por outro lado, se variáveis 

independentes importantes forem omitidas, seu efeito sobre a variável dependente será 

distribuído por outras variáveis no modelo, polarizando seus coeficientes e possivelmente 

atribuindo significância a variáveis que estão associadas com as variáveis omitidas, mas não 

com a variável dependente, aumentando assim o erro tipo I (OLIVEIRA, 2013). 

Alguns pesquisadores, tentando evitar problemas relacionados à escolha dos potenciais 

variáveis, podem cometer o erro de considerar todas as variáveis disponíveis como preditoras 

potenciais em um modelo de regressão, pois considerando um conjunto muito grande de 

possíveis variáveis preditoras, é provável que algumas variáveis sejam identificadas como 

importantes apenas devido ao acaso, gerando modelos que não refletem as reais relações na 

população, com previsões ruins e interpretações dos coeficientes equivocadas 

(CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013).  

Ademais, com uma amostra suficientemente grande, praticamente qualquer estimação 

será significativamente diferente de zero, porém isso não significará que o preditor obtido 

tenha poder preditivo prático. Da mesma forma, em amostras relativamente pequenas, efeitos 

importantes podem não ser estatisticamente significante em níveis típicos, simplesmente por 

causa de dados insuficientes (CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013). 

Depois que o conjunto de potenciais preditores da variável dependente for selecionado 

e a regressão for executada, comumente encontrar-se-á algumas variáveis incluídas no modelo 

com coeficientes que não são estatisticamente diferentes de zero, mas que podem ser retiradas, 

e variáveis associadas à variável dependente as quais devem permanecer no modelo. Porém, é 

preciso ter cautela nesse processo de retirada de variáveis para não afetar a qualidade do ajuste 

do modelo, pois pode existir associações entre algumas variáveis independentes, ou seja, 

presença de multicolinearidade entre os preditores. Quando isso acontece, a eliminação de 

uma variável pode afetar os coeficientes das outras, na medida em que uma variável não 

estatisticamente não significante pode se tornar significante, ou o inverso, com a eliminação 



43 

 

de uma variável altamente correlacionada. Por esta razão, a eliminação de variáveis com 

coeficientes não significantes após uma regressão deve ser feita uma variável de cada vez. 

Este procedimento pode ser realizado manualmente ou automaticamente por alguns 

programas de análise estatística (OLIVEIRA, 2013). 

Manualmente, pode-se executar a regressão com todas as variáveis, depois remover a 

variável cujo coeficiente possui o maior p-valor e executar a regressão novamente com as 

variáveis restantes. O procedimento é repetido até que todos os coeficientes de regressão 

sejam estatisticamente significantes (OLIVEIRA, 2013). 

Na seleção automática comumente utiliza-se o método stepwise (por etapas) que tem 

por objetivo escolher as variáveis que maximizam a previsão com o menor número de 

variáveis empregadas, selecionando variáveis para o modelo por inclusão progressiva 

(forward stepwise) ou por eliminação regressiva (backward stepwise) até que alguma medida 

de critério específico escolhida seja alcançada. Alguns programas permitem a especificação 

de variáveis que devem estar no modelo final e não podem ser removidas, enquanto outros 

inclui todas as variáveis (OLIVEIRA, 2013). 

Ao longo dos anos, têm sido sugeridos critérios específicos de seleção de modelos, 

sendo que aqueles baseados no máximo da função de verossimilhança (MFV) são os mais 

utilizados, com maior ênfase no Teste da Razão de Verossimilhança (TRV), no Critério de 

Informação de Akaike (Akaike's information criterion - AIC) e no Critério Bayesiano de 

Schwarz (Bayesian information criterion - BIC). Considerando esses critérios, de cada 

modelo, é obtido um valor e aquele que apresentar a menor magnitude é considerado como o 

modelo escolhido.  

Qualquer estratégia para guiar a seleção de modelos deve ser consistente com o 

princípio que não existe um modelo considerado como verdadeiro, já que qualquer modelo é 

apenas uma representação da realidade em que se equilibra o ajuste e a simplicidade e se 

apresenta descrições úteis do processo que está sendo estudado a partir dos parâmetros 

estimados (CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013). 
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2.3.1.3 Interpretação dos parâmetros no modelo logístico 

 

Uma das mais importantes aplicações do modelo de regressão logística múltipla é a 

estimação da força ou magnitude da associação entre um preditor e o desfecho, controlada 

pelos efeitos de todas as outras variáveis independentes do modelo. Isso pode ser obtido 

mediante a exponencial do coeficiente da regressão logística de um preditor, ou seja, uma 

estimativa da razão de chances ou Odds Ratio (OR) da variável dependente para cada 

aumento unitário da variável independente (CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013; 

D’AGOSTINO, 2005; OLIVEIRA, 2013). A razão de chances é usada para determinar como 

as chances de sucesso aumentam conforme certas mudanças que ocorram nos valores da 

variável explicativa (por exemplo, mudança de 𝑥𝑖 = 0 para 𝑥𝑖 = 1) (HOFFMANN, 2012). 

Dessa forma, considerando uma condição A, em que uma variável independente tem 

um valor particular 𝒙𝒊, e uma condição B, em que essa mesma variável independente tem um 

valor  𝒙𝒊 + 𝟏 e dado que as outras são constantes, a OR é dada por (PROTASIO, 2014):  

 

𝑂𝑅 =

𝑝𝐵

1 − 𝑝𝐵
𝑝𝐴

1 − 𝑝𝐴

 , (5)  

 

 

em que 𝑝𝐵 é a probabilidade da condição B ocorrer e 𝑝𝐴 é a probabilidade da condição A 

ocorrer. 

Na regressão logística obtém-se a razão de chance mediante o cálculo da probabilidade 

do evento i ocorrer nos indivíduos dos grupos A e B,  utilizando os seguintes modelos 

logísticos: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡( 𝑝𝐴) = ln (
𝑝𝐴

1 − 𝑝𝐴
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ +  𝛽𝑖(𝑥𝑖) + 𝛽𝑘𝑥𝑘 ;            (6) 

 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡( 𝑝𝐵) = ln (
𝑝𝐵

1 − 𝑝𝐵
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑖(𝑥𝑖 + 1) + 𝛽𝑘𝑥𝑘 . (7) 
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Assim, considerando que as outras variáveis são constantes, subtraindo a Equação (7) 

da (6), calcula-se que a razão de chances só dependerá do parâmetro 𝛽𝑖, conforme é mostrado 

a seguir: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡( 𝑝𝐵) − 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡( 𝑝𝐴) = 𝛽𝑖[(𝑥𝑖 + 1)−𝑥𝑖] = 𝛽𝑖, (1)  

 

resultando em: 

  ln (
𝑝𝐵

1 − 𝑝𝐵
) − ln (

𝑝𝐴

1 − 𝑝𝐴
) = 𝛽𝑖 , 

(1)  

 

ou  

 ln (

𝑝𝐵

1 − 𝑝𝐵
𝑝𝐴

1 − 𝑝𝐴

) = 𝛽𝑖 . (8) 

 

Resolvendo a Equação (8), obtém-se: 

𝑝𝐵

1 − 𝑝𝐵
𝑝𝐴

1 − 𝑝𝐴

= 𝑒𝛽𝑖   . (9) 

 

Na Equação (9) é demonstrando que com o uso da regressão logística obtém-se a 

Razão de Chances (OR), ou seja: 

𝑂𝑅 =
𝑜𝑑𝑑𝑠𝐵

𝑜𝑑𝑑𝑠𝐴 

=

𝑝𝐵

1 − 𝑝𝐵
𝑝𝐴

1 − 𝑝𝐴

 = 𝑒𝛽𝑖  .  

 

Dessa forma, pode-se observar que: 

 

𝛽𝑖 > 0 → 𝑂𝑅 > 1 → 𝑝(𝑥𝑖 + 1) > 𝑝(𝑥𝑖)  ;  (2)  

𝛽𝑖 < 0 → 𝑂𝑅 < 1 → 𝑝(𝑥𝑖 + 1) < 𝑝(𝑥𝑖) . (3)  
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Assim, considerando o valor de OR, tem-se a relação entre a chance de um indivíduo 

exposto a determinado fator (condição 𝐵 = 𝑥𝑖 + 1| dado que as outras variáveis 

independentes sejam constantes) possuir a condição de interesse, comparada à do não exposto 

(condição A = 𝑥𝑖| dado que as outras variáveis independentes sejam constantes) (PROTASIO, 

2014). 

A interpretação da OR pode ser entendida como o aumento/decréscimo estimado na 

chance de sucesso devido a uma mudança de uma unidade no valor da variável explicativa 

contínua. Por exemplo, considere o caso de uma doença que é agravada pelo tempo de 

exposição em anos (variável explicativa considerada importante no modelo). Supondo que 

𝑂𝑅 = 𝑒𝛽𝑗 = 𝑒0,095 = 1,10 , pode-se interpretar que: a cada ano adicional de exposição, 

aumentam 1,10 vezes a chance de contrair a doença. 

Para se obter a variação percentual dessa chance, subtrai-se 1 da OR e multiplica o 

resultado por 100 (GUJARATI; PORTER, 2011), ou seja, a variação percentual = [(OR −

1)x100%]). O mesmo exemplo poderia ser interpretado como: a cada ano adicional de 

exposição, aumentam as chances de contrair a doença em 10% (dado obtido com [(1,10 −

1)x100% = 10%].  

Por outro lado, caso a OR seja menor que 1, por exemplo, 𝑂𝑅 = 0,6, interpreta-se 

que, a cada ano adicional de exposição, diminui-se as chances de contrair a doença em 40% 

(dado obtido por [(0,6 − 1)𝑥100%] = 40%) ou pode-se também obter o valor inverso da 

OR, ou seja (1/OR), e interpretar que a cada ano a menos de exposição, diminui 1,67 vezes a 

chance de contrair a doença (dado obtido com [
1

0,6
]). 

Com base nisso, pode-se também estimar a variação de d unidades na variável 

explicativa através da expressão 𝑂𝑅 = 𝑒𝑑𝛽𝑗. Assim, se o tempo de exposição aumenta em 10 

anos, então 𝑂𝑅 = 𝑒[10(0,095)] = 2,58, no exemplo dado acima, indicando que há um aumento 

na chance de contrair essa doença de 158% (dado obtido com [(2,58 − 1)x100%]) em 10 

anos.  

Os valores de OR podem indicar também que, quando esses são maiores que 1, a 

variável em questão pode ser considerada um fator de risco para o desenvolvimento da 

variável resposta, e, quando menores do que 1, a variável em estudo representa um fator de 

proteção em relação variável resposta. 
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Com isso, considerando os objetivos deste trabalho, pode-se calcular, mediante os 

modelos de regressão obtidos, a chance que cada variável explicativa do estudo tem em 

influenciar na variável dependente do estudo (satisfação do usuário). 

 

2.3.1.4 Interação 

 

O modelo de regressão logística pode incluir os termos de interação a fim de estimar a 

magnitude da associação de um preditor na variável de interesse em diferentes estratos 

(SUÁREZ et al., 2016).  

A interação entre dois preditores é definida como o efeito de um preditor em um 

desfecho que difere de acordo com o nível de outro preditor (VITTINGHOFF et al., 2011), ou 

seja, uma interação entre dois preditores A e B em um modelo de regressão significa que o 

grau de associação entre o preditor A e o resultado varia de acordo com o estrato ou a unidade 

de um preditor B. Pode-se entender também que o grau de associação entre um preditor A e o 

desfecho é diferente para os membros de dois ou mais grupos diferentes (preditor B) 

(CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013). 

Na regressão logística, por exemplo, para ajustar uma interação entre dois preditores 

binários 𝒙𝑨 e 𝒙𝑩, inclui-se o produto 𝒙𝑨 ∗ 𝒙𝑩 como um preditor adicional em um modelo 

contendo 𝒙𝑨 e 𝒙𝑩 como mostrado na equação (8)(VITTINGHOFF et al., 2011): 

 

ln (
𝑝(𝒙𝑨,𝒙𝐵,𝒙𝑨∗𝒙𝐵)

1 − 𝑝(𝒙𝐴,𝒙𝐵,𝒙𝐴∗𝒙𝐵)
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥A + 𝛽2𝑥𝐵 + 𝛽3𝑥A ∗ 𝑥𝐵 (10) 

 

Ao se testar a interação entre 𝒙𝑨 e 𝒙𝑩, não encontraremos interação estatisticamente 

significante quando a magnitude da associação de 𝑥𝐴 e Y é a mesma dentro de ambos os 

estratos de 𝑥𝐵. No entanto, se uma interação for encontrada, a associação de 𝑥𝐴 e Y difere 

entre os subgrupos de 𝑥𝐵. Dessa forma, faz-se necessária considerar essa complexidade e, 

adicionalmente, a estimativa e a comparação dos efeitos específicos do estrato devem ser 

analisadas em conjunto (VITTINGHOFF et al., 2011). 

Dada as combinações resultantes para 𝑥𝐴 = 0  𝑜𝑢 1  e 𝑥𝐵 = 0  𝑜𝑢 1, para a 

interpretação da Odds Ratio na regressão logística com presença de interação, (𝒙𝑨*𝒙𝑩), deve-

se calcular a ORs para cada combinação. Para cada combinação, pode-se calcular a OR 
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usando as Equações (5) e (10). Por exemplo, considerando 𝑝1 =  𝑝(𝒙𝑨=1,𝒙𝐵=1,𝒙𝑨∗𝒙𝐵=1) =

𝑝(1,1,1) e  

 

𝑝0 = 𝑝(𝒙𝑨=0,𝒙𝐵=0,𝒙𝑨∗𝒙𝐵=0) = 𝑝(0,0,0),  

 

então,   

 

𝑙𝑛 (

𝑝1
1 − 𝑝1

𝑝0
1 − 𝑝0

) = ln (
𝑝1

1 − 𝑝1
) −  ln (

𝑝0

1 − 𝑝0
) 

 

Sabendo que, 

 

𝑙𝑛 (
𝑝1

1 − 𝑝1
) = 𝛽0 + 𝛽1(1) + 𝛽2(1) + 𝛽3(1 ∗ 1) 

 

E 

 

𝑙𝑛 (
𝑝0

1 − 𝑝0
) = 𝛽0 + 𝛽1(0) + 𝛽2(0) + 𝛽3(0 ∗ 0), 

 

encontra-se 

 

𝑙𝑛 (

𝑝1

1 − 𝑝1
𝑝0

1 − 𝑝0

) = 𝛽0 + 𝛽1(1) + 𝛽2(1) + 𝛽3(1 ∗ 1) −  [𝛽0 + 𝛽1(0) + 𝛽2(0) + 𝛽3(0 ∗ 0)] 

 

Logo, 

 

𝑙𝑛 (

𝑝1

1 − 𝑝1
𝑝0

1 − 𝑝0

) = 𝛽1 + 𝛽2 + 𝛽3 

 

Resolvendo essa equação, obtém-se: 
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𝑝1

1 − 𝑝1
𝑝0

1 − 𝑝0

= 𝑒𝛽1+𝛽2+𝛽3  

 

Ou seja,  

 

𝑂𝑅  =
𝑜𝑑𝑑𝑠(1,1,1)

𝑜𝑑𝑑𝑠(0,0,0) 

= 𝑒𝛽1+𝛽2+𝛽3  

 

Dessa forma, pode-se obter para outras combinações de 𝒙𝑨 e 𝒙𝑩 conforme pode ser 

visto nas expressões seguintes: 

 

a. ln (
𝑝(1,1,1)

1−𝑝(1,1,1)
)- ln (

𝑝(0,1,0)

1−𝑝(0,1,0)
) = 𝛽1 + 𝛽3 

 

b. ln (
𝑝(0,1,0)

1−𝑝(0,1,0)
)- ln (

𝑝(0,0,0)

1−𝑝(0,0,0)
) = 𝛽2 

 

c. ln (
𝑝(1,0,0)

1−𝑝(1,0,0)
)- ln (

𝑝(0,0,0)

1−𝑝(0,0,0)
) = 𝛽1 

 

d. ln (
𝑝(1,1,1)

1−𝑝(1,1,1)
)- ln (

𝑝(1,0,0)

1−𝑝(1,0,0)
) = 𝛽2 + 𝛽3 

 

A partir dessas expressões, pode-se calcular o OR correspondente: 

 

a. 𝑂𝑅𝑎  =
𝑜𝑑𝑑𝑠(1,1,1)

𝑜𝑑𝑑𝑠(0,1,0) 

= 𝑒𝛽1+𝛽3  

b. 𝑂𝑅𝑏  =
𝑜𝑑𝑑𝑠(0,1,0)

𝑜𝑑𝑑𝑠(0,0,0) 

= 𝑒𝛽2  

c. 𝑂𝑅𝑐  =
𝑜𝑑𝑑𝑠(1,0,0)

𝑜𝑑𝑑𝑠(0,0,0) 

= 𝑒𝛽1  

d. 𝑂𝑅𝑑  =
𝑜𝑑𝑑𝑠(1,1,1)

𝑜𝑑𝑑𝑠(1,0,0) 
= 𝑒𝛽2+𝛽3  
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Assim, pode-se resumir conforme o quadro 2: 

 
Quadro 2 - Interpretação da OR quando ocorre interação entre xA e xB 

Dado Referência OR Grupos comparados 

𝒙𝑨  𝒙𝑩  𝒙𝑨∗𝒙𝑩 𝒙𝑨  𝒙𝑩  𝒙𝑨∗𝒙𝑩 

1 1 1 0 0 0 𝑒𝛽1+𝛽2+𝛽3  𝑥𝐴 = 1 e 𝑥𝐵 = 1, em relação a 𝑥𝐴 = 0  e 

𝑥𝐵 = 0   

1 1 1 0 1 1 𝑒𝛽1+𝛽3  𝑥𝐴 = 1 em relação a 𝑥𝐴 = 0, dado que 

𝑥𝐵 = 1 

0 1 0 0 0 0 𝑒𝛽2  𝑥𝐵 = 1 em relação a 𝑥𝐵 = 0, dado que 

𝑥𝐴 = 0 

1 0 0 0 0 0 𝑒𝛽1  𝑥𝐴 = 1 em relação a 𝑥𝐴 = 0, dado que 

𝑥𝐵 = 0 

1 1 1 1 0 1 𝑒𝛽2+𝛽3  𝑥𝐵 = 1 em relação a 𝑥𝐵 = 0, dado que 

𝑥𝐴 = 1 

 

A partir dessa explicação, pode-se observar que todos as ORs dos componentes das 

interações não são imediatamente e automaticamente obtidos a partir da saída de regressão por 

meio de programa de computador e precisam ser calculados a partir dos β. Ademais, se 

houver dois ou mais pares de variáveis interagentes, se a interação envolver três variáveis ou 

mais ou se elas ocorrerem entre dois preditores categóricos de vários níveis, a interpretação do 

modelo se torna sempre mais complicada e requer cuidado extra na codificação das variáveis 

(OLIVEIRA, 2013; VITTINGHOFF et al., 2011).  

Embora um modelo com interação seja mais difícil de interpretar, as interações 

geralmente fornecem informações interessantes sobre a dinâmica das relações entre as 

variáveis (OLIVEIRA, 2013). Ademais, a comparação de grupos em um único modelo 

permite incluir variáveis que apresentem interações, e variáveis que não apresentem nenhuma 

interação algo que não seria possível se fossem ajustadas, para cada grupo, regressões em 

separado (CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013). 

Nesse trabalho, foi observada a interação em modelos de regressão logística para 

verificar se a magnitude do efeito entre as variáveis explicativas e o desfecho Satisfação do 

Usuário diferiram dependendo do grupo que os usuários pertenciam: equipes que 

participaram do 1º e 2º ciclos ou equipes que participaram apenas do 2 º ciclo. 
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2.3.1.5 Verificação da qualidade do modelo ajustado 

 

A medida da qualidade do ajuste (Goodness-of-Fit) objetiva avaliar o ajuste de um 

modelo mediante a testes da hipótese que o modelo de regressão logística ajusta os dados. 

Esses testes comparam a variabilidade dos dados observados em torno do modelo ajustado 

com a variabilidade intrínseca aos dados (CHATTERJEE; SIMONOFF, 2013). No modelo de 

regressão logística é importante avaliar a qualidade do ajuste, pois a falta de ajuste adequado 

pode, por exemplo, levar a viés de estimação de efeitos.  

A seguir, apresenta-se possíveis causas para a falta de um ajuste adequado (BRANT, 

1990):  

 Interações omitidas;  

 Uso inapropriado da função de ligação (logit);  

 Covariáveis importantes;  

 Casos em que a forma funcional da modelagem das covariáveis não está 

correta; e, finalmente,  

 Casos em que a suposição de odds proporcional foi violada. 

 

O teste de hipótese para verificar a qualidade do ajuste no modelo de regressão 

logística pode ser utilizado com a estatística conhecida como Deviance (D), que é uma medida 

de discrepância entre os dados observados e ajustados. Essa medida é definida com base na 

comparação relativa de duas funções de verossimilhança, como segue (PAULA, 2010; 

SUÁREZ et al., 2016): 

 

𝐷 =  −2𝑙𝑛  (
função de verossimilhança do modelo atual (com �̂� parâmetros)

função de verossimilhança do modelo saturado (com  𝑛 parâmetros)
)    

 

A deviance (D) tem, aproximadamente, uma distribuição amostral qui-quadrado com 

n-p graus de liberdade e 5% de nível de significância. Se D é maior, em relação a distribuição 

𝜒𝑛−p
2 , então tem-se evidência contra a hipótese nula que o modelo investigado se ajusta bem 

aos dados quando comparado ao modelo saturado. Se D é menor, em relação a distribuição 

𝜒𝑛−p
2 , então tem-se evidência para não rejeitar a hipótese nula que o modelo investigado se 

ajusta bem aos dados quando comparado ao modelo saturado.  
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Ademais, para realizar a análise do poder preditivo do modelo, pode ser utilizada uma 

matriz de classificação, também denominada de matriz de confusão ou tabela de 

contingência, conforme visto no Quadro 3, em que as linhas da matriz representam os valores 

previstos para o modelo, sendo que as colunas representam os valores observados. A matriz 

de classificação mostra o número de classificações corretas em oposição às classificações 

preditas pelo modelo. Adicionalmente, na diagonal principal encontra-se o número de acertos, 

e os demais elementos, são os erros de classificação.  

A matriz de classificação é formada estabelecendo uma ponte de corte c, chamado de 

matriz de classificação, que possibilita a classificação da previsão, sendo os valores acima 

deste ponto indicando a presença do evento de interesse e os valores abaixo, a ausência 

(FÁVERO, 2009). 

 

Quadro 3 - Matriz de confusão 

Valores 

Observados 

Valores Estimados 

0 1 Total 

0 
Verdadeiro negativo 

(acerto) 

Falso positivo 

(erro) 

Número de negativos 

na amostra 

1 
Falso negativo 

(erro) 

Verdadeiro positivo 

(acerto) 

Número de positivos 

na amostra 

Total 
Número de preditivos 

negativos 

Número de preditivos 

positivos 

Número de 

elementos da amostra 

 

Mediante a matriz de classificação, pode-se calcular as medidas de desempenho do 

modelo que são: sensibilidade (porcentagem de classificação correta entre aquelas com o 

atributo), especificidade (porcentagem de classificação correta entre aquelas sem o atributo) e 

o percentual de acerto do modelo, sendo que os resultados da sensibilidade e especificidade 

variam de acordo com o ponto de corte escolhido (FÁVERO, 2009; KLEINBAUM; KLEIN, 

2010; OLIVEIRA, 2013). Idealmente, uma discriminação perfeita ocorrerá se a sensibilidade 

e a especificidade forem iguais a 1. Estes casos ocorrem quando o nível de falso negativos e 

de falso positivos são 0 (KLEINBAUM; KLEIN, 2010). A porcentagem de acerto do modelo 

deve ser interpretada com cautela, porque nem sempre é generalizável, dependendo do 

desenho do estudo do qual os dados foram obtidos (OLIVEIRA, 2013).  

A partir do cálculo da sensibilidade e a especificidade para cada ponto de corte, pode-

se construir uma medida de desempenho chamada de Curva ROC, que vem do inglês 

Receiver-Operating Characteristic (FÁVERO, 2009). Essa curva é originária da teoria de 

detecção de sinal em meio ruídos e mostra como um receptor de sinais na área de 
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comunicações opera com a presença de ruído no sinal recebido. Mas a análise da curva ROC 

tem sido mais recentemente utilizada como um teste de adequação de modelo em Medicina, 

Psicologia, Demografia e outras áreas a fim de explorar os conjuntos de dados. Assim, a curva 

ROC tem sido considerada como uma ferramenta estatística para avaliar a acurácia do 

modelo, ou seja, uma técnica para obter a exatidão do modelo de regressão logística binária 

ajustado (SARKAR; MIDI, 2010) 

Especificamente, a curva ROC traça a probabilidade de detecção de sinal verdadeiro 

(sensibilidade) e sinal falso (1-especificidade) para toda uma gama de possíveis pontos de 

corte (SARKAR; MIDI, 2010). A construção da curva ROC é realizada colocando-se os 

valores da sensibilidade nas ordenadas (eixo Y) e o complemento da especificidade (1 - 

especificidade) nas abcissas (eixo X) para os diferentes pontos de corte (MEDRONHO et al., 

2009).  

A área sob a curva ROC (AUC, Area Under Curve) representa, assim, uma medida 

adicional do desempenho de um modelo que integra informações sobre sensibilidade e 

especificidade independente do corte escolhido. A AUC fornece uma medida da capacidade 

do modelo em discriminar entre aqueles indivíduos que vivenciam o desfecho de interesse 

daqueles que não o fazem. Quanto maior a AUC, maior é a capacidade do modelo em 

discriminar a ocorrência ou não ocorrência do evento de interesse, e, quanto mais próxima a 

curva ROC estiver da reta diagonal, pior é o poder discriminatório do modelo (FÁVERO, 

2009; KLEINBAUM; KLEIN, 2010; MEDRONHO et al., 2009; OLIVEIRA, 2013; 

SARKAR; MIDI, 2010). 

Hosmer, Lemeshow e Sturdivant (2013) sugerem o seguinte guia para interpretação da 

AUC :  

 AUC ≥9   discriminação excepcional  

 0,8 ≤ AUC ≤ 0,9  discriminação excelente  

 0,7 ≤ AUC ≤ 0,8  discriminação aceitável  

 0,5 ≤ AUC ≤ 0,7   discriminação pobre 

 AUC = 0,50   nenhuma discriminação  

Uma outra utilidade da curva ROC é na definição do melhor ponto de corte de um 

teste de diagnóstico que, em geral, localiza-se no extremo da curva próximo ao canto superior 

esquerdo do gráfico. Esse ponto permite evidenciar os valores para os quais existe maior 

otimização da sensibilidade em função da especificidade (FLETCHER; FLETCHER; 



54 

 

WAGNER, 1996). No entanto, pode haver circunstâncias específicas em que se pode preferir 

maior sensibilidade e outras em que uma especificidade mais alta é preferida, e, dessa forma, 

a curva auxilia na determinação do melhor limiar considerando os objetivos do sistema de 

classificação escolhido (OLIVEIRA, 2013). 

Neste trabalho, mediante a análise da Curva ROC do modelo de regressão logística 

obtido, foi verificada a qualidade do poder preditivo do modelo. 

Por fim, o poder preditivo dos modelos resultantes pode ser avaliado pela Validação 

Cruzada (Cross-Validation) que indica o quão bem um determinado modelo prediz com base 

em novas informações. Essa função determina a previsão do modelo em diferentes amostras, 

pois se o modelo é aplicado em uma amostra distinta e existe uma grande diferença na sua 

capacidade de previsão, então o modelo não é generalizável (FIELD, 2009). Essa abordagem 

divide o conjunto de dados aleatoriamente em 10 partes. Cada parte é removida, por sua vez, 

enquanto que os dados restantes são usados para reajustar o modelo de regressão o qual é 

utilizado para prever nas observações omitidas e testar o modelo. Esse procedimento é, então, 

repetido um total de 10 vezes de modo a que cada parte começa a ser usada uma vez como 

teste. E, assim, é calculado o que é denominado de “estimativa de precisão”. Também pode ser 

calculado a estimativa de imprecisão usando a classificação incorreta na validação cruzada.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este é um estudo realizado a partir dos dados obtidos e disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde do Brasil, provenientes do 2º Ciclo de Avaliação Externa do PMAQ-AB, 

que tem como uma de suas dimensões a entrevista aos usuários na Avaliação Externa 

mediante um instrumento chamado “Saúde Mais Perto de Você”. Este instrumento é aplicado 

por pesquisadores e professores de Universidades e Instituições de Ensino e Pesquisa do 

Brasil em todas as unidades de saúde que participam do programa. Já foram concluídos dois 

ciclos do PMAQ-AB: o 1º ciclo entre 2012 e 2013 e o 2º ciclo entre 2013 e 2014 e o terceiro 

está em fase de finalização no ano de 2018. 

No 2º Ciclo de Avaliação Externa do PMAQ-AB foram entrevistados 114.615 

usuários, referentes à 2.978 unidades de saúde, sendo 14.293 novas adesões ao programa e 

15.494 recontratualizadas oriundas do 1º ciclo. A entrevista com os usuários no PMAQ-AB 

objetivou averiguar a percepção e satisfação dos mesmos quanto aos serviços de saúde no que 

se refere ao seu acesso e utilização.  

O plano de entrevista deste ciclo preconizou que deveriam ser entrevistados 4 usuários 

por unidade de APS que: estavam presentes no local no dia da avaliação externa, não tinham 

passado por consulta com médico, enfermeiro ou cirurgião-dentista no dia da entrevista e que 

tinham frequentado a unidade no último ano. Porém, o banco de dados disponibilizado pelo 

Ministério da Saúde apresenta algumas equipes com dados de apenas 1 a 3 pessoas. 

A entrevista aplicada aos usuários abrangia muitos tópicos do serviço, conforme pode 

ser consultado no instrumento (BRASIL, 2013c). Para o presente estudo, foi utilizado os 

seguintes tópicos: Identificação do Usuário; Acesso aos Serviços de Saúde; Marcação de 

Consulta na Unidade de Saúde; Acolhimento à Demanda Espontânea; Atenção Integral à 

Saúde; Vínculo, Responsabilização e Coordenação do Cuidado; Coordenação do Cuidado; 

Visita Domiciliar; Satisfação do Usuário; Satisfação com o Cuidado; e Mecanismos de 

Participação e Interação dos Usuários (ANEXO A). As respostas possíveis para a maioria das 

perguntas eram em escalas qualitativas ordinais.   

Primeiramente, foram escolhidas as variáveis, pertencentes a esses tópicos, que 

representavam a satisfação do usuário para serem os desfechos do estudo e aquelas que 

envolviam características, opinião ou experiência do usuário e estavam supostamente 



56 

 

relacionadas com a satisfação para serem as variáveis independentes explanatórias. Em 

seguida, foi realizada a análise descritiva dessas variáveis com os valores absolutos e relativos 

para uma análise inicial. O banco de dados começou a ser preparado para este estudo com a 

exclusão das variáveis que não seriam utilizadas e, em seguida, conforme descrito abaixo, 

com a recategorização e construção de novas variáveis. 

Com respeito à satisfação do usuário, foram utilizadas as seguintes variáveis: nota de 

zero a dez dada pelos usuários para tipo de profissional de (médico, enfermeiro(a), 

técnico/auxiliar(es) de enfermagem, agentes comunitários de saúde (ACS) e equipe de 

recepção da Unidade de APS), satisfação do usuário com relação ao cuidado recebido e às 

instalações da unidade.  

Para melhor analisar os desfechos, dicotomizou-se as respostas em “satisfeito” 

(codificada com o valor 1) e “não satisfeito” (codificada com o valor 0), conforme o Quadro 

4. Assim, foram geradas 3 medidas de satisfação usadas como desfecho: Satisfação com a 

equipe, Satisfação com o cuidado recebido e Satisfação com as instalações. As notas dadas 

para os cinco profissionais foram utilizadas para compor a “nota média de satisfação com a 

equipe”. Como o tipo de número de profissionais varia de unidade a unidade, a média das 

notas disponíveis foi considerada como a nota de satisfação com a equipe de saúde. 

Considerou-se os valores iguais ou acima de 7 como “satisfeito (=1) e menores como 

“insatisfeitos” (=0), gerando a medida de satisfação com a equipe. Para as medidas de 

satisfação com cuidado e com instalações, as cinco categorias foram dicotomizadas em 0 para 

“muito ruim” ou “ruim”, e em 1 para “regular”, “bom”, ou “muito bom”. A dicotomização foi 

realizada de modo a facilitar a interpretação dos resultados na análise estatística que será 

descrita a seguir. 
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Quadro 4 - Recategorização dos desfechos para gerar as medidas de satisfação 

Medidas de satisfação Pergunta Original Recategorização   

(0= Insatisfeito,      

1= Satisfeito) 

Satisfação com a equipe Média das cinco notas atribuídas para 

satisfação com o atendimento recebido por 

cada profissional da equipe (médico(a), 

enfermeiro(a), técnico ou auxiliar(es) de 

enfermagem, agentes comunitários de saúde 

(ACS) e equipe de recepção da Unidade de 

APS) 

0 (média menor que 7) 

 

1 (média é igual ou maior 

que 7) 

Satisfação com o cuidado 

recebido 

Na sua opinião, o cuidado que o(a) senhor(a) 

recebe da equipe de saúde é: 

0 (Ruim; Muito ruim) 

1(Muito bom; Bom; 

Regular)  

Satisfação com as 

instalações  

Como o senhor avalia as instalações da 

unidade? 

0 (Ruim; Muito ruim) 

1 (Muito bom; Bom; 

Regular) 

 

As questões utilizadas como variáveis explicativas e suas categorias de resposta estão 

na quadro 5. Algumas questões tiveram categorias agrupadas, quando duas categorias 

adjacentes apresentavam um número pequeno de respondentes, por exemplo, ou para 

melhorar o entendimento dos resultados para os gestores e profissionais de saúde. 

Quadro 5 - Fatores possivelmente associados aos desfechos utilizados na análise e suas categorias 

utilizadas na análise 

Variáveis explicativas do estudo Categorias 

III_3_1 Sexo Masculino 

Feminino 

III_3_2 Idade 15-30 

31-45 

46-60 

60+ 

Ciclos do PMAQ-AB que a equipe do usuário participou. 1 ciclo e 2º ciclo 

2º ciclo apenas 

Regiões do Brasil Nordeste 

Sudeste 

Sul 

Centro-Oeste 

Norte 

III_5_2 Chegar até essa unidade de saúde é: Muito fácil/ fácil/razoável 

Difícil/muito difícil 

Continua 
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Continuação 

Variáveis explicativas do estudo Categorias 

III_5_7 O horário de funcionamento desta unidade atende às suas 

necessidades? 

Sim 

Não 

III_6_3 Quando o(a) senhor(a) consegue marcar consulta, 

normalmente é para o mesmo dia? 

Sim 

Não 

III_8_1 Quando é atendido(a) nesta unidade, o(a) senhor(a) acha que a 

equipe busca resolver suas necessidades/problemas na própria unidade 

de saúde? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_2 O consultório para o atendimento é um lugar reservado (tem 

privacidade)? 

Sim 

Não 

III_8_3 Nas consultas, os profissionais da equipe fazem o exame 

físico, examinam o seu corpo, sua garganta, a sua barriga? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_4 Para ajudar na sua recuperação, os profissionais orientam o 

senhor(a) em relação a necessidade de repouso, alimentação adequada 

e como tomar os remédios? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_5 Os profissionais de saúde orientam o senhor(a) sobre o 

quefazer quando os seus sintomas estão piorando? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_6 Além da sua queixa os profissionais de saúde perguntam sobre 

outras questões da sua vida (exemplos: alimentação, lazer, exercício 

físico, problemas com álcool, drogas, violência)? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_7 O(a) senhor(a) se sente à vontade para falar com a equipe 

sobre suas preocupações? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_8 O(a) senhor(a) se sente respeitado(a) pelos profissionais em 

relação aos seus hábitos culturais, costumes, religião? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_8_9 Na opinião do(a) senhor(a), durante as consultas, os 

profissionais desta equipe sugerem soluções possíveis de serem 

realizadas? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_9_1 O senhor(a) acha que o tempo de consulta com o médico é 

suficiente? 

Sim 

Não 

III_9_3 Nessa unidade de saúde o(a) senhor(a) é atendido(a) pelo 

mesmo médico? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_9_4 Nessa unidade de saúde, o(a) senhor(a) é atendido(a) pelo 

mesmo enfermeiro? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_9_5 Os profissionais desta unidade lhe chamam pelo nome? Sim 

Não 

III_9_6 Os profissionais desta unidade costumam perguntar por seus 

familiares? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

III_9_7 Quando o(a) senhor(a) precisa tirar dúvidas após as consultas, 

tem facilidade para falar com os profissionais que lhe atenderam? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/nunca 

Nunca precisou tirar duvidas 

Continua 
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Continuação 

Variáveis explicativas do estudo Categorias 

III_9_9 Quando o(a) senhor(a) interrompe o tratamento por algum 

motivo ou não vem à consulta nesta unidade de saúde, os profissionais 

procuram o(a) senhor(a) para saber o que aconteceu e retomar o 

atendimento? 

Sempre/Na maioria das 

vezes 

Quase nunca/ nunca 

Nunca interrompeu o 

tratamento ou faltou consulta 

Outro(s) 

III_10_0 O senhor já precisou ser encaminhado para outro profissional 

em outro serviço de saúde? 

Sim 

Não 

III_11_1 O agente comunitário de saúde (ACS) visita o(a) senhor(a) na 

sua casa? 

Sim 

Não 

Não há ACS nesta unidade 

de saúde ou no bairro 

III_22_1_1De forma geral, o que o(a) senhor(a) acha das instalações 

da unidade de saúde: Estão em boas condições de uso 

Sim 

Não 

III_22_1_2 De forma geral, o que o(a) senhor(a) acha das instalações 

da unidade de saúde: Estão em boas condições de limpeza 

Sim 

Não 

III_22_1_3 De forma geral, o que o(a) senhor(a) acha das instalações 

da unidade de saúde: Tem a quantidade de cadeiras suficiente para as 

pessoas sentarem no local de espera 

Sim 

Não 

III_24_1 Quando o(a) senhor(a) quer fazer uma reclamação ou 

sugestão na unidade de saúde, o(a) senhor(a) consegue? 

Sim ou Sim, mas com 

dificuldade 

Não 

Nunca precisou 

 

Após a escolha, recategorização e análise descritiva das variáveis, foram avaliados os 

valores faltantes (missing values) no banco de dados. Essa avaliação foi realizada, baseada em 

um estudo sobre técnicas de tratamento de Missing Data, a fim de verificar a possibilidade de 

imputação dos dados faltantes.  

Na Tabela 1 apresenta-se a análise descritiva dos usuários por sexo, idade, região e 

ciclos, comparando os dados faltantes e os dados completos. Essa análise mostrou que os 

dados faltantes eram igualmente distribuídos nas variáveis analisadas, quando comparado aos 

dados completos, dando base para a suposição que os dados faltantes eram supostamente 

aleatórios. Isso foi realizado, pois a literatura diz que há evidencia de aleatoriedade nos casos 

omissos quando esses são comparados com os dados completos nos parâmetros de interesse e 

não há diferenças importantes na sua distribuição (ACOCK, 2005; LITTLE; RUBIN, 2014). 

Com base nesses resultados e no tamanho da amostra deste estudo, seguiu-se a análise 

utilizando apenas dados completos. Segundo alguns autores, essa técnica funciona bem em 

casos em que há suposição de aleatoriedade, a amostra é grande e a proporção dos casos 

completos é alta (ACOCK, 2005; LITTLE; RUBIN, 2014). Dessa forma, a utilização dos 
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dados completos nesse estudo evita o grau de viés que o processo de imputação provoca, o 

qual reduz o poder estatístico quando comparado a ter dados completos (ACOCK, 2005). 

 

Tabela 1 - Análise descritiva dos dados completos e dos dados que apresentavam dados perdidos nas 

variáveis escolhidas por sexo, idade, região e ciclos participados pela equipe do usuário do banco. 

Brasil, 2013/2014 

  Satisfação com a equipe Satisfação com o cuidado 

recebido 

Satisfação com as 

instalações 

  Dados 

perdidos 

(n=23073) 

Casos 

completos 

(n=91542) 

Dados 

perdidos 

(n=22931) 

Casos 

completos 

(n=91684) 

Dados 

perdidos 

(n=23116) 

Casos 

completos 

(n=91499) 

  % 

Ciclos do 

PMAQ-

AB que a 

equipe do 

usuário 

participou 

 Grupo 

C12 
50,8 52,8 50,8 52,8 50,8 52,8 

Grupo C1 49,2 47,2 49,2 47,2 49,2 47,2 

Idade 15-30 22,4 27,2 22,5 27,2 22,4 27,2 

 31-45 24,5 27,8 24,6 27,8 24,6 27,8 

 46-60 26,3 24,7 26,4 24,7 26,4 24,7 

 60+ 26,8 20,3 26,5 20,3 26,6 20,3 

Sexo Masculino 25,7 19,1 25,6 19,1 25,5 19,1 

 Feminino 74,3 80,9 74,4 80,9 74,5 80,9 

Região  NE 34,3 35,4 34,4 35,4 34,5 35,3 

 SE 34,1 34,6 34,1 34,6 34,0 34,6 

 S 15,7 14,9 15,7 14,9 15,7 14,9 

 CO 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 7,8 

 N 8,0 7,3 8,1 7,3 8,1 7,2 

 

Ademais, foi construída a variável “Ciclos do PMAQ-AB que a equipe do usuário 

participou”. Verificou-se, no banco 1º ciclo do PMAQ-AB, os nomes das equipes que 

participaram da Avaliação Externa. Feito isto, estas equipes foram identificadas no banco do 

2º ciclo, gerando a categoria 1 da minha nova variável. Aquelas não identificadas, ou melhor, 

que não participaram do 1º ciclo, foram categorizadas como 0. Para facilitar a interpretação 

dos resultados, unidades que participaram dos ciclos 1 e 2 do PMAQ-AB foram denominadas 

grupo C12, enquanto que unidades que iniciaram participação no ciclo 2 foram denominadas 

de Grupo C2.  Para cada medida, satisfação com a equipe, satisfação com o cuidado e 

satisfação com as instalações, foi realizada a análise descritiva dos indivíduos de acordo com 

Grupo C12 e C2. Adicionalmente, foi realizado um teste de associação Qui-Quadrado para 

verificar se havia diferença entre os grupos C12 e C2 e cada medida de satisfação. 

Para estudar associações entre as medidas de satisfação (Quadro 4) com os potenciais 

fatores (Quadro 5), foram ajustados modelos de regressão logística binaria para cada um dos 3 
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desfechos utilizando dados completos. Dessa forma, como cada variável desfecho apresenta 

um percentual de dados perdidos diferentes, conforme será mostrado nos resultados (Tabela 2 

e 3), cada modelo terá tamanhos amostrais diferentes (Satisfação com a equipe n=91542; 

Satisfação com o cuidado recebido n=91684; Satisfação com as instalações n=91499). 

Nesses modelos, além dos fatores da Quadro 5, as interações de cada fator com a 

variável grupo (C12 e C2) foram testadas.  As interações foram realizadas para verificar se a 

magnitude de associação desses fatores no desfecho se diferenciava de acordo com sua 

presença nos grupos C12 e C2. 

Para a escolha das variáveis de entrada no modelo, primeiramente, foram realizadas 

regressões logísticas univariadas para verificar a associação entre a variável resposta e com 

cada variável explicativas. Aquelas que foram significantes, usando um nível de significância 

de 20%, foram inseridas no modelo inicial. Primeiramente, foi ajustado um modelo inicial 

sem a presença da interação usando o método Stepwise foward utilizando o critério de AIC 

(Critério de Informação de Akaike), tendo os fatores sexo, idade, ciclo e região fixos, ou 

melhor, como variáveis de ajuste e sempre incluídas no modelo devido suas importâncias. Em 

seguida, foi ajustado um modelo de regressão utilizando o mesmo método, adicionando os 

fatores que entraram no modelo anterior e suas interações. Por fim, retirou-se manualmente as 

interações não significantes a fim de obter o modelo final. A qualidade do ajuste dos modelos 

(Goodness-of-Fit) foi avaliada pela análise deviance, área da curva ROC (Receiver Operating 

Characteristic) e validação cruzada. 

A interpretação de modelos de regressão logística é baseada na razão de chances (odds 

ratio [OR]), obtida pelo exponencial do coeficiente β estimado no modelo, quando a variável 

não possui interação com outras variáveis. O odds ratio é interpretado como quantas vezes a 

probabilidade de uma pessoa em um grupo é maior ou menor do que a probabilidade de uma 

pessoa no grupo de referência de relatar o evento de interesse, quando todas as outras variáreis 

são iguais para as duas pessoas. 

Interações entre variáveis, geralmente incluídas nos modelos em forma de 

multiplicação de duas variáveis, são recursos para testar se o efeito de uma variável no 

modelo é moderado pela outra variável. Quando a variável possui interação, o OR da 

comparação entre duas pessoas de grupos diferentes deve ser calculado levando em 

consideração a interação, ou seja, na presença da interação, as duas variáveis devem ser 

interpretadas juntas (HOSMER; LEMESHOW; STURDIVANT, 2013). No quadro 6, 
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mostramos um exemplo da obtenção e da interpretação do OR para as variáveis ciclo do 

PMAQ-AB (X1, grupos C12 e C2) e relato se o consultório é um lugar reservado (X2, sim ou 

não), quando existe interação entre elas.  O grupo escolhido para ser referência nas 

comparações tem OR=1 (os valores do divisor e do dividendo da razão de chances são os 

mesmos).  O Quadro mostra os OR das três combinações das variáveis X1 e X2, quando 

comparados com a combinação de referência (X1 = X2 = 0). A partir desses resultados, pode-

se calcular o OR com outra referência, mediante a razão dos ORs.  Por exemplo, utilizando o 

Quadro 6, se quiséssemos saber a chance de um usuário que participou do grupo C12 (X1= 1) 

e reservado (X2 =1) em relação a um usuário do grupo C12 (X1= 1) e não reservado (X2 = 0) 

(nova referência), o cálculo seria  

 

 𝑒
𝛽1

(1)+𝛽2(1)+𝛽interação(1∗1)
 

𝑒
𝛽1

(1)+𝛽2(0)+𝛽interação(1∗0)
   

=
𝑒

𝛽1+𝛽2+𝛽interação 

𝑒𝛽1 
=

0,85

1,09
= 0,78 

 

Dessa forma, encontraríamos a chance de obter o desfecho de um usuário que acha não 

reservado o consultório em relação àquele que acha reservado, sendo ambos do Grupo C12. 

Quando o OR é menor que zero, pode-se invertê-lo (1/OR) para facilitar a interpretação 

escrita do OR, invertendo também a referência. 
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Quadro 6 - Exemplo para obtenção do OR na presença de interação e sua interpretação 

X1 

Ciclos do 

PMAQ-AB 

que a 

equipe do 

usuário 

participou.
 

X2 

O 

consultório 

para o 

atendiment

o é um 

lugar 

reservado?
 

Cálculo do OR OR Interpretação  

Grupo C2 

(0) 

Sim (0) 𝑒𝛽1(0)+𝛽2(0)+𝛽interação(0∗0)=1  1 Grupo de referência 

Grupo 

C12(1) 

Sim (0) 𝑒𝛽1(1)+𝛽2(0)+𝛽interação(1∗0) 

= 𝑒𝛽1  

1,09 

 

 

 

No grupo que acha o 

consultório reservado, o 

usuário do grupo C12 tem 

1,09 vezes mais chance de 

relatar satisfação  

em relação àquele do 

grupo C2. 

Grupo C2 

(0) 

Não (1) 𝑒𝛽1(0)+𝛽2(1)+𝛽interação(0∗1) 

= 𝑒𝛽2  

0,64 No grupo C2, o usuário 

que não acha o consultório 

reservado, tem 0,64 vezes 

menos chance de relatar 

satisfação do que aquele 

que acha reservado. 

Grupo C12 

(1) 

Não (1) 𝑒𝛽1(1)+𝛽2(1)+𝛽interação(0∗1) 

= 𝑒𝛽1+𝛽2+𝛽interação  

0,85 

 

Usuário do grupo C12 que 

acha o consultório não 

reservado tem 0,85 vezes 

menos chance de relatar 

satisfação do que uma 

pessoa do Grupo C2 que 

acha o consultório 

reservado. 

 

Todas as análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R (versão 3.5.0). 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA DAS VARIÁVEIS PRESENTES NOS MÓDULOS III DOS 

CICLOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DO PMAQ-AB (1º CICLO E 2º CICLO) 

 

As tabelas 2 e 3 apresentam a análise descritiva das variáveis analisadas nesse estudo. 

A partir dessas variáveis, podemos comparar os grupos de usuários cujas equipes participam 

do programa desde o 1º ciclo (grupo C12) e o grupo cujas equipes estão em sua primeira 

participação (grupo C2) em um único modelo de regressão logística. No 2º ciclo do PMAQ-

AB, foram entrevistados 114.615 usuários referentes a 2.978 equipes que participaram da 

avaliação externa, sendo 60.035 usuários em 15.494 equipes no grupo C12 (52,0%) e 54.580 

usuários em 14.293 equipes no grupo C2 (48,0%). Os usuários entrevistados no Brasil 

tinham em média 45 anos (Desvio padrão=17,0) no 2º ciclo e o sexo feminino foi 

predominante (79,6%). A variação do percentual das respostas entre o Grupo C12 e grupo 

C1 ocorreu entre 0% e 8,2%, e a média das variações foi de 2% (Desvio padrão=3%). 

Quanto à idade, sexo e regiões, os grupos tinham uma distribuição semelhante. Quanto as 

variáveis sobre satisfação dos usuários, a média em ambos os grupos para nota dada pelos 

usuários para cada profissional foi 9 (Tabela 2). A maioria considerou “muito bom” e “bom” 

o cuidado que recebeu da equipe de saúde, sendo que o percentual de “muito bom” é maior 

no grupo C12.  As instalações da unidade foram consideradas, pela maioria, “bom” ou 

“regular”, sendo o percentual de resposta “bom”, também foi maior no grupo C12. 
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Tabela 2 - Valores descritivos das variáveis desfecho. Brasil, 2013/2014 

Ciclos do PMAQ-AB GRUPO C12 GRUPO C2 

Variáveis 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

M
éd

ia
 

D
es

v
io

 

P
a

d
rã

o
 

M
ín

im
o

 

M
á

x
im

o
 

Idade 
45 17 16 128 44 17 16 104 

III_23_7 Médico(a)? 
9 2 0 10 9 2 0 10 

III_23_8 Enfermeiro(a)? 
9 2 0 10 9 2 0 10 

III_23_9Técnico/auxiliar(es) de 

enfermagem 

9 2 0 10 9 2 0 10 

III_23_10 Agentes comunitários de 

saúde (ACS)? 

9 3 0 10 8 3 0 10 

III_23_11 Equipe de recepção da 

Unidade de Saúde? 

9 2 0 10 9 2 0 10 

 

Tabela 3 - Distribuição absoluta e relativa dos usuários nas variáveis analisadas. Brasil, 2013/2014 

Variáveis 

Participaram do 1°ciclo e 

2°ciclo 

Participaram do 2°ciclo 

n=60035 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

n=54580 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

III_23_5 Na sua opinião, o 

cuidado que o(a) 

senhor(a) recebe da 

equipe de saúde é: 

Muito bom 14727 24,5 24,6 11661 21,4 21,4 

Bom 35254 58,7 58,8 32615 59,8 59,9 

Regular 8830 14,7 14,7 9036 16,6 16,6 

Ruim 827 1,4 1,4 858 1,6 1,6 

Muito ruim 273 0,5 0,5 297 0,5 0,5 

999 (Ausente) 124 0,2 - 113 0,2 - 

III_22_2 Como o senhor 

avalia as instalações da 

unidade? 

Muito bom 8548 14,2 14,3 6548 12,0 12,1 

Bom 31348 52,2 52,5 26792 49,1 49,3 

Regular 16552 27,6 27,7 16945 31,0 31,2 

Ruim 2370 3,9 4,0 2750 5,0 5,1 

Muito ruim 949 1,6 1,6 1269 2,3 2,3 

999 (Ausente) 268 0,4 - 276 0,5 - 

III_3_1 Sexo Masculino 12546 20,9 20,9 10866 19,9 19,9 

Feminino 47489 79,1 79,1 43714 80,1 80,1 

Regiões do Brasil Nordeste 18832 31,4 31,4 21460 39,3 39,3 

Sudeste 23051 38,4 38,4 16500 30,2 30,2 

Sul 10488 17,5 17,5 6810 12,5 12,5 

Centro-Oeste 4170 6,9 6,9 4797 8,8 8,8 

Norte 3494 5,8 5,8 5013 9,2 9,2 

III_5_2 Chegar até essa 

unidade de saúde é: 

Muito fácil 13945 23,2 23,2 12580 23,0 23,0 

Fácil 34614 57,7 57,7 30952 56,7 56,7 

Razoável 6864 11,4 11,4 6553 12,0 12,0 

Difícil 3968 6,6 6,6 3795 7,0 7,0 

Muito difícil 644 1,1 1,1 700 1,3 1,3 

continua 
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continuação 

Variáveis 

Participaram do 1°ciclo e 

2°ciclo 

Participaram do 2°ciclo 

n=60035 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

n=54580 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

III_5_7 O horário de 

funcionamento desta 

unidade atende às suas 

necessidades? 

Sim 51911 86,5 87,6 46287 84,8 86,0 

Não 7348 12,2 12,4 7530 13,8 14,0 

999 (Ausente) 776 1,3 - 763 1,4 - 

Total 60035 100,0 100,0 54580 100,0 100,0 

III_6_3 Quando o(a) 

senhor(a) consegue 

marcar consulta, 

normalmente é para o 

mesmo dia? 

Sim 25746 42,9 43,5 24774 45,4 46,0 

Não 33454 55,7 56,5 29039 53,2 54,0 

999 (Ausente) 835 1,4 - 767 1,4 - 

III_8_1 Quando é 

atendido(a) nesta unidade, 

o(a) senhor(a) acha que a 

equipe busca resolver suas 

necessidades/problemas 

na própria unidade de 

saúde? 

Sempre 32216 53,7 53,7 28177 51,6 51,6 

Na maioria das 

vezes 
21306 35,5 35,5 19987 36,6 36,6 

Quase nunca 4389 7,3 7,3 4333 7,9 7,9 

Nunca 1356 2,3 2,3 1421 2,6 2,6 

999 768 1,3 1,3 662 1,2 1,2 

III_8_2 O consultório 

para o atendimento é um 

lugar reservado (tem 

privacidade)? 

Sim 56718 94,5 95,0 50995 93,4 94,1 

Não 2954 4,9 5,0 3192 5,8 5,9 

999 (Ausente) 363 0,6 - 393 0,7 - 

III_8_3 Nas consultas, os 

profissionais da equipe 

fazem o exame físico, 

examinam o seu corpo, 

sua garganta, a sua 

barriga? 

Sempre 29928 49,9 50,6 25062 45,9 46,6 

Na maioria das 

vezes 
12143 20,2 20,5 11228 20,6 20,9 

Quase nunca 6477 10,8 10,9 6170 11,3 11,5 

Nunca 10644 17,7 18,0 11273 20,7 21,0 

999 (Ausente) 843 1,4 - 847 1,6 - 

III_8_5 Os profissionais 

de saúde orientam o 

senhor(a) sobre o que 

fazer quando os seus 

sintomas estão piorando? 

Sempre 40284 67,1 69,3 34754 63,7 65,9 

Na maioria das 

vezes 
10050 16,7 17,3 9914 18,2 18,8 

Quase nunca 2681 4,5 4,6 2758 5,1 5,2 

Nunca 5133 8,6 8,8 5324 9,8 10,1 

999 (Ausente) 1887 3,1 - 1830 3,4 - 

III_8_6 Além da sua 

queixa os profissionais de 

saúde perguntam sobre 

outras questões da sua 

vida (exemplos: 

alimentação, lazer, 

exercício físico, problemas 

com álcool, drogas, 

violência)? 

Sempre 29483 49,1 49,8 24634 45,1 45,8 

Na maioria das 

vezes 
10069 16,8 17,0 9671 17,7 18,0 

Quase nunca 4333 7,2 7,3 4185 7,7 7,8 

Nunca 15366 25,6 25,9 15323 28,1 28,5 

999 (Ausente) 784 1,3 - 767 1,4 - 

III_8_7 O(a) senhor(a) se 

sente à vontade para falar 

com a equipe sobre suas 

preocupações? 

Sempre 40645 67,7 68,3 35947 65,9 66,4 

Na maioria das 

vezes 
8465 14,1 14,2 8303 15,2 15,3 

Quase nunca 3600 6,0 6,0 3299 6,0 6,1 

Nunca 6823 11,4 11,5 6599 12,1 12,2 

999 (Ausente) 502 0,8 - 432 0,8 - 

continua 
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continuação 

Variáveis 

Participaram do 1°ciclo e 

2°ciclo 

Participaram do 2°ciclo 

n=60035 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

n=54580 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

III_8_8 O(a) senhor(a) se 

sente respeitado(a) pelos 

profissionais em relação 

aos seus hábitos culturais, 

costumes, religião? 

Sempre 53112 88,5 89,1 47695 87,4 88,1 

Na maioria das 

vezes 
4618 7,7 7,7 4537 8,3 8,4 

Quase nunca 925 1,5 1,6 890 1,6 1,6 

Nunca 955 1,6 1,6 1045 1,9 1,9 

999 (Ausente) 425 0,7 - 413 0,8 - 

III_8_9 Na opinião do(a) 

senhor(a), durante as 

consultas, os profissionais 

desta equipe sugerem 

soluções possíveis de 

serem realizadas? 

Sempre 38005 63,3 65,1 32982 60,4 62,1 

Na maioria das 

vezes 
14987 25,0 25,7 14709 26,9 27,7 

Quase nunca 3008 5,0 5,2 3069 5,6 5,8 

Nunca 2353 3,9 4,0 2332 4,3 4,4 

999 (Ausente) 1682 2,8 - 1488 2,7 - 

Total 60035 100,0 100,0 54580 100,0 100,0 

III_9_1 O senhor(a) acha 

que o tempo de consulta 

com o médico é suficiente? 

Sim 49304 82,1 83,6 43835 80,3 82,1 

Não 9673 16,1 16,4 9560 17,5 17,9 

999 (Ausente) 1058 1,8 - 1185 2,2 - 

III_9_3 Nessa unidade de 

saúde o(a) senhor(a) é 

atendido(a) pelo mesmo 

médico? 

Sempre 35773 59,6 60,7 31562 57,8 59,1 

Na maioria das 

vezes 
15216 25,3 25,8 13927 25,5 26,1 

Quase nunca 6406 10,7 10,9 6261 11,5 11,7 

Nunca 1568 2,6 2,7 1646 3,0 3,1 

999 (Ausente) 1072 1,8 - 1184 2,2 - 

III_9_4 Nessa unidade de 

saúde, o(a) senhor(a) é 

atendido(a) pelo mesmo 

enfermeiro? 

Sempre 36966 61,6 65,7 34344 62,9 67,6 

Na maioria das 

vezes 
13915 23,2 24,7 11594 21,2 22,8 

Quase nunca 4027 6,7 7,2 3596 6,6 7,1 

Nunca 1330 2,2 2,4 1250 2,3 2,5 

999 (Ausente) 3797 6,3 - 3796 7,0 - 

III_9_5 Os profissionais 

desta unidade lhe chamam 

pelo nome? 

Sim 56701 94,4 94,4 51078 93,6 93,6 

Não 3334 5,6 5,6 3502 6,4 6,4 

III_9_6 Os profissionais 

desta unidade costumam 

perguntar por seus 

familiares? 

Sempre 20262 33,8 34,0 17140 31,4 31,7 

Na maioria das 

vezes 
10201 17,0 17,1 9311 17,1 17,2 

Quase nunca 5494 9,2 9,2 5008 9,2 9,2 

Nunca 23629 39,4 39,7 22686 41,6 41,9 

999 (Ausente) 449 0,7 - 435 0,8 - 

III_9_7 Quando o(a) 

senhor(a) precisa tirar 

dúvidas após as consultas, 

tem facilidade para falar 

com os profissionais que 

lhe atenderam? 

Sempre 27006 45,0 45,2 23051 42,2 42,5 

Na maioria das 

vezes 
7878 13,1 13,2 7531 13,8 13,9 

Quase nunca 2872 4,8 4,8 2649 4,9 4,9 

Nunca 4298 7,2 7,2 3931 7,2 7,2 

Não precisou 

tirar duvidas 
17665 29,4 29,6 17124 31,4 31,5 

999 (Ausente) 316 0,5 - 294 0,5 - 

continua 
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continuação 

Variáveis 

Participaram do 1°ciclo e 

2°ciclo 

Participaram do 2°ciclo 

n=60035 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

n=54580 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

III_9_9 Quando o(a) 

senhor(a) interrompe o 

tratamento por algum 

motivo ou não vem à 

consulta nesta unidade de 

saúde, os profissionais 

procuram o(a) senhor(a) 

para saber o que 

aconteceu e retomar o 

atendimento? 

Sempre 9576 16,0 16,1 7885 14,4 14,6 

Na maioria das 

vezes 
3165 5,3 5,3 2807 5,1 5,2 

Quase nunca 1213 2,0 2,0 1078 2,0 2,0 

Nunca 11553 19,2 19,4 11027 20,2 20,5 

Nunca 

interrompeu o 

tratamento ou 

faltou consulta 

33434 55,7 56,3 30654 56,2 56,9 

Outro(s) 468 0,8 0,8 442 0,8 0,8 

999 (Ausente) 626 1,0 - 687 1,3 - 

III_10_0 O senhor já 

precisou ser encaminhado 

para outro profissional em 

outro serviço de saúde? 

Sim 34672 57,8 58,2 29207 53,5 54,0 

Não 24909 41,5 41,8 24894 45,6 46,0 

999 (Ausente) 454 0,8 - 479 0,9 - 

III_11_1 O agente 

comunitário de saúde 

(ACS) visita o(a) 

senhor(a) na sua casa? 

Sim 50464 84,1 84,7 44599 81,7 82,4 

Não 8175 13,6 13,7 8403 15,4 15,5 

Não há ACS 

nesta unidade 

de saúde ou no 

bairro 

937 1,6 1,6 1138 2,1 2,1 

999 (Ausente) 459 0,8 - 440 0,8 - 

III_22_1_1 De forma 

geral, o que o(a) senhor(a) 

acha das instalações da 

unidade de saúde:  Estão 

em boas condições de uso 

Sim 46162 76,9 76,9 39040 71,5 71,5 

Não 13873 23,1 23,1 15540 28,5 28,5 

III_22_1_2 De forma 

geral, o que o(a) senhor(a) 

acha das instalações da 

unidade de saúde:  Estão 

em boas condições de 

limpeza 

Sim 52304 87,1 87,1 45682 83,7 83,7 

Não 7731 12,9 12,9 8898 16,3 16,3 

III_22_1_3 De forma 

geral, o que o(a) senhor(a) 

acha das instalações da 

unidade de saúde: Tem a 

quantidade de cadeiras 

suficiente para as pessoas 

sentarem no local de 

espera 

Sim 33958 56,6 56,6 27697 50,7 50,7 

Não 26077 43,4 43,4 26883 49,3 49,3 

continua 
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continuação 

Variáveis 

Participaram do 1°ciclo e 

2°ciclo 

Participaram do 2°ciclo 

n=60035 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

n=54580 % 

P
er

ce
n

tu
a

l 
co

m
 d

a
d

o
s 

co
m

p
le

to
s 

III_24_1 Quando o(a) 

senhor(a) quer fazer uma 

reclamação ou sugestão na 

unidade de saúde, o(a) 

senhor(a) consegue? 

 

 

 

Sim 8865 14,8 14,9 7127 13,1 13,2 

Sim, mas com 

dificuldade 
2637 4,4 4,4 2524 4,6 4,7 

Não 5154 8,6 8,7 5235 9,6 9,7 

Nunca precisou 42880 71,4 72,0 39164 71,8 72,5 

999 (Ausente)  499 0,8 - 530 1,0 - 

 

 

Dentre as demais variáveis, os usuários que pertencem ao grupo C12 têm um maior 

percentual em todas as respostas positivas (“Sim” ou “Sempre”) das questões analisadas, 

exceto na resposta “Sim” consegue marcar consulta para o mesmo dia e “Sempre” é atendido 

pelo mesmo enfermeiro, às quais o percentual no grupo C12 é menor. 

A maioria dos usuários considera: fácil chegar a US, o horário de funcionamento 

atende às necessidades, consegue sempre ou na maioria das vezes resolver as 

necessidades/problemas na própria US, o consultório para o atendimento é um lugar 

reservado, os profissionais realizaram o exame físico, orientam sobre ações na piora dos 

sintomas, perguntam sobre outras questões da sua vida além da queixa principal, sentem-se à 

vontade para falar com a equipe sobre suas preocupações, sente-se respeitado pelos 

profissionais em relação aos seus hábitos culturais, costumes e religião, que os profissionais 

sugerem soluções possíveis de serem realizadas, o tempo de consulta com o médico é 

suficiente, que são atendidos pelo mesmo médico, que são atendidos pelo mesmo enfermeiro, 

que os profissionais perguntam pelos seus familiares, têm facilidade de tirar dúvidas, que os 

profissionais chamarem o usuário pelo nome e os procuram quando os mesmos interrompem o 

tratamento, conseguem ser encaminhados para outro profissional em outro serviço de saúde, 

os ACS visitam sua casa, as instalações da UBS estão em boas condições de uso, de limpeza e 

tem cadeiras suficientes e conseguem fazer uma reclamação ou sugestão na US. Porém, a 

maioria não consegue marcar consulta para o mesmo dia. 
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4.2 MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA OBTIDO 

 

A partir da metodologia utilizada para obter as medidas de satisfação usadas como 

desfechos, no presente estudo, observou-se que a maioria dos usuários estavam satisfeitos em 

todas as medidas, sendo que os usuários cujas equipes participaram do 1º e 2º Ciclo (grupo 

C12) apresentaram um maior percentual. Houve diferença significativa entre os grupos C12 e 

C2 para cada medida de satisfação, conforme apresentado na tabela 4. 

 

Tabela 4 - Análise descritiva das medidas de satisfação por ciclos do PMAQ-AB que a equipe do 

usuário participou e teste de associação. Brasil, 2013/2014 

Medidas de satisfação  Ciclos do PMAQ-AB que a equipe 

do usuário participou. 

Teste de 

associação 

Qui-

quadrado 

Amostra 

completa 

Participou 

apenas do 2º 

Ciclo (grupo 

C2) 

Participou do 1º e 2º 

Ciclo (grupo C12) 

 % Satisfeitos p-valor  

Satisfação com a equipe  89,3 90,0 <0,001 89,7 

Satisfação com o cuidado 

recebido 

82,2 84,5 <0,001 83,4 

Satisfação com as 

instalações 

62,4 67,8 <0,001 65,2 

 

Na tabela 5, apresenta o modelo de regressão logística obtido. A variável ciclo 

apresentou interação com algumas variáveis para cada medida de satisfação, mostrando que 

nessas variáveis há diferença significante na satisfação dos usuários entre os grupos C12 e C2.  

Para a medida satisfação com a equipe foram as variáveis privacidade do consultório e a 

sentir-se à vontade para falar com a equipe sobre suas preocupações. Para a medida satisfação 

com o cuidado, sentir-se respeitado pelos profissionais em relação aos seus hábitos culturais, 

costumes, religião, distância para chegar a unidade de saúde e opinião sobre as condições de 

uso das instalações da US. Para a medida de satisfação com as instalações, opinião sobre a 

quantidade de cadeiras na US, opinião sobre as condições de uso e privacidade do consultório.  

Considerando os três modelos, encontramos que as seguintes variáveis estão 

associadas à satisfação do usuário: Sexo, Idade, região do país, o tempo de consulta com o 

médico, ser atendidos pelo mesmo médico, serem atendidos pelo mesmo enfermeiro, ter 

facilidade de tirar dúvidas, horário de funcionamento atender às necessidades do usuário, 
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conseguir marcar consulta para o mesmo dia, as condições de uso das instalações da unidade 

de APS, resolver as necessidades/problemas na própria unidade de APS, o encaminhamento 

para outro profissional em outro serviço de saúde, fazer uma reclamação ou sugestão na 

unidade de APS, os profissionais realizarem o exame físico, orientarem sobre ações na piora 

dos sintomas, perguntarem sobre outras questões da sua vida além da queixa principal, 

sugerirem soluções possíveis de serem realizadas, chamarem o usuário pelo nome, 

perguntarem pelos familiares do usuário e procurarem o usuário quando este interrompe o 

tratamento. 

 
Tabela 5 - Modelo de regressão logística. Brasil, 2013/2014 
                          Medidas de satisfação  

 

Variáveis Explanatórias  

Categorias Satisfação 

com a 

equipe 

Satisfação 

com o 

cuidado 

recebido 

Satisfação 

com as 

instalações 

  β 

Intercepto  3,36* 2,96* 1,85* 
Idade (em anos) 0,02* 0,003* 0,004* 
Sexo Masculino    

Feminino 0,29* 0,18* 0,12* 
Regiões do Brasil NE    

SE -0,14* 0,35* 0,38* 
S 0,10* 0,53* 0,48* 
CO 0,09 0,39* 0,18* 
N -0,15* 0,22* 0,03 

III_5_7 O horário de funcionamento 

desta unidade atende às suas 

necessidades? 

Sim    
Não -0,37* -0,53* -0,31* 

III_6_3 Quando o(a) senhor(a) consegue 

marcar consulta, normalmente é para o 

mesmo dia? 

Sim    
Não -0,13* -0,16* -0,16* 

III_8_1 Quando é atendido(a) nesta 

unidade, o(a) senhor(a) acha que a equipe 

busca resolver suas 

necessidades/problemas na própria 

unidade de saúde? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,58* -0,74* -0,31* 

III_8_3 Nas consultas, os profissionais da 

equipe fazem o exame físico, examinam o 

seu corpo, sua garganta, a sua barriga? 

 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,31* -0,28* -0,23* 

III_8_5 Os profissionais de saúde 

orientam o senhor(a) sobre o que fazer 

quando os seus sintomas estão piorando? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,14* -0,20*  
III_8_6 Além da sua queixa os 

profissionais de saúde perguntam sobre 

outras questões da sua vida (exemplos: 

alimentação, lazer, exercício físico, 

problemas com álcool, drogas, violência)? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,18* -0,23* -0,12* 

III_8_9 Na opinião do(a) senhor(a), 

durante as consultas, os profissionais 

desta equipe sugerem soluções possíveis 

de serem realizadas? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,29* -0,31* -0,13* 

continua 
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continuação 
                          Medidas de satisfação  

 

Variáveis Explanatórias  

Categorias Satisfação 

com a 

equipe 

Satisfação 

com o 

cuidado 

recebido 

Satisfação 

com as 

instalações 

  β 

III_9_1 O senhor(a) acha que o tempo de 

consulta com o médico é suficiente? 

Sim    
Não -0,57* -0,49* -0,31* 

III_9_3 Nessa unidade de saúde o(a) 

senhor(a) é atendido(a) pelo mesmo 

médico? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,15* -0,19* -0,16* 
III_9_4 Nessa unidade de saúde, o(a) 

senhor(a) é atendido(a) pelo mesmo 

enfermeiro? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,26* -0,22* -0,08* 
III_9_5 Os profissionais desta unidade 

lhe chamam pelo nome? 

Sim    
Não -0,19* -0,22*  

III_9_6 Os profissionais desta unidade 

costumam perguntar por seus familiares? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,45* -0,55* -0,26* 
III_9_7 Quando o(a) senhor(a) precisa 

tirar dúvidas após as consultas, tem 

facilidade para falar com os profissionais 

que lhe atenderam? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,44* -0,48* -0,14* 
Nunca precisou tirar 

duvidas 
-0,18* -0,18* -0,05* 

III_9_9 Quando o(a) senhor(a) 

interrompe o tratamento por algum 

motivo ou não vem à consulta nesta 

unidade de saúde, os profissionais 

procuram o(a) senhor(a) para saber o que 

aconteceu e retomar o atendimento? 

Sempre/Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/ nunca -0,65* -0,57* -0,20* 
Nunca interrompeu o 

tratamento ou faltou 

consulta 

-0,33* -0,23* -0,02 

Outro(s) -0,29 -0,31* -0,05 
III_10_0 O senhor já precisou ser 

encaminhado para outro profissional em 

outro serviço de saúde? 

Sim    
Não  -0,05* 0,10* 

III_11_1 O agente comunitário de saúde 

(ACS) visita o(a) senhor(a) na sua casa? 

Sim    
Não -1,27* -0,43* -0,20* 
Não há ACS nesta 

unidade de saúde ou no 

bairro 

-0,78* -0,28* -0,30* 

Não -0,24* -0,38* -1,95* 
III_22_1_2 De forma geral, o que o(a) 

senhor(a) acha das instalações da unidade 

de saúde: Estão em boas condições de 

limpeza 

Sim    

 Não -0,45* -0,49* -0,84* 
III_24_1 Quando o(a) senhor(a) quer 

fazer uma reclamação ou sugestão na 

unidade de saúde, o(a) senhor(a) 

consegue? 

Sim ou Sim, mas com 

dificuldade 
   

Não -0,26* -0,22* -0,08* 
Nunca precisou 0,49* 0,41* 0,14* 

Ciclos do PMAQ-AB que a equipe do 

usuário participou. 

 

 

Participou apenas do 2º 

Ciclo 
   

Participou do 1º e 2º Ciclo  -0,03 0,09* 0,09* 

INTERAÇÃO III_8_2 O consultório para 

o atendimento é um lugar reservado (tem 

privacidade)// Ciclo 

Sim    
Não -0,17*  0,20* 

III_8_2 O consultório para o atendimento 

é um lugar reservado (tem privacidade)? 

Sim    
Não -0,14* -0,24* -0,45* 

continua 
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continuação 
                          Medidas de satisfação  

 

Variáveis Explanatórias  

Categorias Satisfação 

com a 

equipe 

Satisfação 

com o 

cuidado 

recebido 

Satisfação 

com as 

instalações 

  β 

INTERAÇÃO III_8_7 O(a) senhor(a) se 

sente à vontade para falar com a equipe 

sobre suas preocupações?)// Ciclo 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,18**   
III_8_7 O(a) senhor(a) se sente à vontade 

para falar com a equipe sobre suas 

preocupações? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,22* -0,43* -0,16* 
INTERAÇÃO III_22_1_1 De forma 

geral, o que o(a) senhor(a) acha das 

instalações da unidade de saúde: estão em 

boas condições de uso)// Ciclo 

Sim    
Não  -0,16* -0,10* 

III_22_1_1 De forma geral, o que o(a) 

senhor(a) acha das instalações da unidade 

de saúde: Estão em boas condições de uso 

Sim    
Não -0,24* -0,38* -1,95* 

INTERAÇÃO III_5_2 Chegar até essa 

unidade de saúde é:)// Ciclo 

Muito fácil/ fácil/razoável    
Difícil/muito difícil  -0,18*  

III_5_2 Chegar até essa unidade de saúde 

é: 

Muito fácil/ fácil/razoável    
Difícil/muito difícil -0,12* -0,07 -0,12* 

INTERAÇÃO III_8_8 O(a) senhor(a) se 

sente respeitado(a) pelos profissionais em 

relação aos seus hábitos culturais, 

costumes, religião?)// Ciclo 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca  -0,30*  

III_8_8 O(a) senhor(a) se sente 

respeitado(a) pelos profissionais em 

relação aos seus hábitos culturais, 

costumes, religião? 

Sempre/ Na maioria das 

vezes 
   

Quase nunca/nunca -0,48* -0,38*  

INTERAÇÃO III_22_1_3 De forma 

geral, o que o(a) senhor(a) acha das 

instalações da unidade de saúde: Tem a 

quantidade de cadeiras suficiente para as 

pessoas sentarem no local de espera) // 

Ciclo 

Sim    
Não   -0,09* 

III_22_1_3 De forma geral, o que o(a) 

senhor(a) acha das instalações da unidade 

de saúde: Tem a quantidade de cadeiras 

suficiente para as pessoas sentarem no 

local de espera 

 

Sim    
Não -0,25* -0,32* -1,00* 

* Estatisticamente significante p≤0,05. As células em branco foram as variáveis que não foram estatisticamente 

significantes no modelo e, portanto, foram retiradas do modelo. 

 

 

Qualidade do ajuste dos modelos: 

 Modelo desfecho “Satisfação com a equipe”: 

 Quanto à verificação da qualidade do modelo ajustado, a função desvio 

obteve um valor de 42326.91 (Residual Deviance), sendo menor que o 

valor da distribuição qui-quadrado (92208.79) de referência, com 91504 

graus de liberdade, de modo que o modelo é aceito estatisticamente.  



74 

 

 Quanto à estimativa de precisão do modelo obteve-se um valor de 0,912 

para o conjunto de dados completo, enquanto o ajuste obtido por meio 

da validação cruzada apontou um valor de 0,912, sendo a estimativa de 

imprecisão para o modelo completo de 0,09 e também 0,09 para aquele 

sob validação cruzada.  

 Por meio da curva ROC, obteve-se uma AUC igual a 0,873. Como esse 

valor está entre 0,8≤AUC <0,9 considera-se que esse modelo quanto ao 

desempenho é excelente. 

 No quadro 5 apresenta-se a matriz de confusão construída utilizando 

um ponto de corte escolhido (c=0,904) com a máxima sensibilidade 

(s=0,802) e especificidade (e=0,779) da curva ROC. 

 
Quadro 7 - Matriz de classificação do modelo de Regressão Logística com desfecho satisfação com a 

equipe 

Valores Observados Valores Estimados 

Insatisfeito (0) Satisfeito (1) Total 

Insatisfeito (0) 7375 16287 23662 

Satisfeito (1) 2084 65796 67880 

Total 9459 82083 91542 

 

 

 Modelo desfecho “Satisfação com o cuidado”  

 Quanto à verificação da qualidade do modelo ajustado, a função desvio 

obteve um valor de 58895.27 (Residual Deviance), sendo menor que o 

valor da distribuição qui-quadrado (92349.33) de referência, com 91644 

graus de liberdade, de modo que o modelo é aceito estatisticamente.  

 Quanto à estimativa de precisão do modelo obteve-se um valor de 0,867 

para o conjunto de dados completo, enquanto o ajuste obtido por meio 

da validação cruzada apontou um valor de 0,867, sendo a estimativa de 

imprecisão para o modelo completo de 0,133 e também 0,133 para 

aquele sob validação cruzada.  
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 Por meio da curva ROC, obteve-se uma AUC igual a 0,853. Como esse 

valor está entre 0,8≤AUC <0,9 considera-se que esse modelo quanto ao 

desempenho é excelente. 

 No quadro 5 apresenta-se a matriz de confusão construída utilizando 

um ponto de corte escolhido (c=0,852) com a máxima sensibilidade 

(s=0,78) e especificidade (e=0,77) da curva ROC. 

 

 
Quadro 8 - Matriz de classificação do modelo de Regressão Logística com desfecho satisfação com o 

cuidado 

Valores Observados Valores Estimados 

Insatisfeito (0) Satisfeito (1) Total 

Insatisfeito (0) 11701 16910 28611 

Satisfeito (1) 3515 59558 63073 

Total 15216 76468 91684 

 

 

 Modelo desfecho “Satisfação com as instalações” 

 Quanto à verificação da qualidade do modelo ajustado, a função desvio 

obteve um valor de 80762.49 (Residual Deviance), sendo menor que o 

valor da distribuição qui-quadrado (92166.63) de referência, com 91462 

graus de liberdade, de modo que o modelo é aceito estatisticamente.  

 Quanto à estimativa de precisão do modelo obteve-se um valor de 0,804 

para o conjunto de dados completo, enquanto o ajuste obtido por meio 

da validação cruzada apontou um valor de 0,803, sendo a estimativa de 

imprecisão para o modelo completo de 0,196 e também 0,196 para 

aquele sob validação cruzada.  

 Por meio da curva ROC, obteve-se uma AUC igual a 0,855. Como esse 

valor está entre 0,8≤AUC <0,9 considera-se que esse modelo quanto ao 

desempenho é excelente. 

 No quadro 5 apresenta-se a matriz de confusão construída utilizando 

um ponto de corte escolhido (c=0,670) com a máxima sensibilidade 

(s=0,818) e especificidade (e=0,738) da curva ROC. 
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Quadro 9 - Matriz de classificação do modelo de Regressão Logística com desfecho satisfação com as 

instalações 

Valores Observados Valores Estimados 

Insatisfeito (0) Satisfeito (1) Total 

Insatisfeito (0) 23486 10882 34368 

Satisfeito (1) 8311 48820 57131 

Total 31797 59702 91499 

 

 

Na tabela 6, apresentou-se o OR obtido na regressão logística das variáveis que não 

apresentaram interação a fim de facilitar a interpretação e discussão dos resultados. 

 

Tabela 6 - Valores da Odds Ratio (OR) das variáveis que não apresentaram interação pertencentes ao 

modelo de regressão logística. Brasil, 2013/2014 

     Medidas de 

Satisfação  

Variáveis 

Explanatórias C
a
te

g
o
ri

a
s Satisfação com a 

equipe 

Satisfação com o 

cuidado recebido 

Satisfação com as 

instalações 

OR 

Intercepto  28,72(24,78;33,32) 19,21(17,02;21,69) 6,34(5,76;6,98) 

Idade em anos 1,02(1,01;1,02) 1,004(1,003;1,006) 1,004(1,003;1,005) 

Sexo Masculin

o 

1 1 1 

Feminino 1,34(1,25;1,43) 1,19(1,13;1,26) 1,12(1,07;1,18) 

Regiões do Brasil NE 1 1 1 

SE 0,87(0,81;0,92) 1,42(1,35;1,50) 1,46(1,40;1,52) 

S 1,10(1,01;1,20) 1,71(1,59;1,83) 1,62(1,53;1,71) 

CO 1,09(0,99;1,21) 1,47(1,36;1,60) 1,20(1,12;1,28) 

N 0,86(0,79;0,95) 1,24(1,15;1,35) 1,03(0,96;1,10) 

III_5_7 O horário de 

funcionamento desta 

unidade atende às suas 

necessidades? 

Sim 1 1 1 

Não 0,69(0,65;0,73) 0,59(0,56;0,62) 0,73(0,69;0,77) 

III_6_3 Quando o(a) 

senhor(a) consegue 

marcar consulta, 

normalmente é para o 

mesmo dia? 

Sim 1 1 1 

Não 0,88(0,83;0,93) 0,85(0,82;0,89) 0,85(0,82;0,89) 

continua 
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continuação 

     Medidas de 

Satisfação  

Variáveis 

Explanatórias C
a

te
g

o
ri

a
s Satisfação com a 

equipe 

Satisfação com o 

cuidado recebido 

Satisfação com as 

instalações 

III_8_1 Quando é 

atendido(a) nesta 

unidade, o(a) 

senhor(a) acha que a 

equipe busca resolver 

suas 

necessidades/problem

as na própria unidade 

de saúde? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,56(0,53;0,60) 0,48(0,45;0,51) 0,74(0,69;0,78) 

III_8_3 Nas consultas, 

os profissionais da 

equipe fazem o exame 

físico, examinam o 

seu corpo, sua 

garganta, a sua 

barriga? 

 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,73(0,69;0,77) 0,76(0,72;0,79) 0,80(0,76;0,83) 

III_8_5 Os 

profissionais de saúde 

orientam o senhor(a) 

sobre o que fazer 

quando os seus 

sintomas estão 

piorando? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1  

Quase 

nunca/nun

ca 

0,87(0,82;0,93) 0,82(0,77;0,87)  

III_8_6 Além da sua 

queixa os profissionais 

de saúde perguntam 

sobre outras questões 

da sua vida 

(exemplos: 

alimentação, lazer, 

exercício físico, 

problemas com álcool, 

drogas, violência)? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,84(0,79;0,89) 0,80(0,76;0,84) 0,88(0,85;0,92) 

III_8_9 Na opinião 

do(a) senhor(a), 

durante as consultas, 

os profissionais desta 

equipe sugerem 

soluções possíveis de 

serem realizadas? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,75(0,70;0,81) 0,73(0,69;0,78) 0,88(0,82;0,94) 

continua 
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continuação 

     Medidas de 

Satisfação  

Variáveis 

Explanatórias C
a

te
g

o
ri

a
s Satisfação com a 

equipe 

Satisfação com o 

cuidado recebido 

Satisfação com as 

instalações 

III_9_1 O senhor(a) 

acha que o tempo de 

consulta com o 

médico é suficiente? 

Sim 1 1 1 

Não 0,57(0,54;0,60) 0,61(0,58;0,64) 0,73(0,70;0,77) 

III_9_3 Nessa unidade 

de saúde o(a) 

senhor(a) é 

atendido(a) pelo 

mesmo médico? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,86(0,81;0,92) 0,83(0,78;0,88) 0,85(0,81;0,90) 

III_9_4 Nessa unidade 

de saúde, o(a) 

senhor(a) é 

atendido(a) pelo 

mesmo enfermeiro? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,77(0,71;0,83) 0,80(0,75;0,86) 0,92(0,86;0,98) 

III_9_5 Os 

profissionais desta 

unidade lhe chamam 

pelo nome? 

Sim 1 1 1 

Não 0,82(0,76;0,90) 0,80(0,74;0,87)  

III_9_6 Os 

profissionais desta 

unidade costumam 

perguntar por seus 

familiares? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1  

Quase 

nunca/nun

ca 

0,64(0,60;0,68) 0,58(0,55;0,61) 0,77(0,74;0,80) 

III_9_7 Quando o(a) 

senhor(a) precisa tirar 

dúvidas após as 

consultas, tem 

facilidade para falar 

com os profissionais 

que lhe atenderam? 

Sempre/ 

Na 

maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/nun

ca 

0,64(0,60;0,69) 0,62(0,59;0,66) 0,87(0,82;0,92) 

Nunca 

precisou 

tirar 

duvidas 

0,83(0,78;0,89) 0,83(0,79;0,88) 0,95(0,91;0,99) 

continua 
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continuação 

     Medidas de 

Satisfação  

Variáveis 

Explanatórias C
a

te
g

o
ri

a
s Satisfação com a 

equipe 

Satisfação com o 

cuidado recebido 

Satisfação com as 

instalações 

III_9_9 Quando o(a) 

senhor(a) interrompe o 

tratamento por algum 

motivo ou não vem à 

consulta nesta unidade 

de saúde, os 

profissionais 

procuram o(a) 

senhor(a) para saber o 

que aconteceu e 

retomar o 

atendimento? 

Sempre/N

a maioria 

das vezes 

1 1 1 

Quase 

nunca/ 

nunca 

0,52(0,48;0,57) 0,56(0,53;0,61) 0,82(0,78;0,87) 

Nunca 

interromp

eu o 

tratament

o ou 

faltou 

consulta 

0,72(0,66;0,78) 0,79(0,74;0,85) 0,98(0,94;1,03) 

Outro(s) 0,75(0,54;1,04) 0,73(0,57;0,95) 0,95(0,77;1,18) 

III_10_0 O senhor já 

precisou ser 

encaminhado para 

outro profissional em 

outro serviço de 

saúde? 

Sim 1 1 1 

Não  0,95(0,91;1,00) 1,11(1,07;1,15) 

III_11_1 O agente 

comunitário de saúde 

(ACS) visita o(a) 

senhor(a) na sua casa? 

Sim 1 1 1 

Não 0,28(0,27;0,30) 0,65(0,62;0,68) 0,82(0,78;0,87) 

Não há 

ACS 

nesta 

unidade 

de saúde 

ou no 

bairro 

0,46(0,39;0,53) 0,76(0,66;0,87) 0,74(0,65;0,84) 

III_22_1_2 De forma 

geral, o que o(a) 

senhor(a) acha das 

instalações da unidade 

de saúde: Estão em 

boas condições de 

limpeza 

Sim 1 1 1 

Não 0,64(0,60;0,68) 0,61(0,58;0,65) 0,43(0,41;0,46) 

III_24_1 Quando o(a) 

senhor(a) quer fazer 

uma reclamação ou 

sugestão na unidade 

de saúde, o(a) 

senhor(a) consegue? 

Sim ou 

Sim, mas 

com 

dificulda

de 

1 1 1 

Não 0,77(0,71;0,83) 0,80(0,75;0,86) 0,92(0,86;0,99) 

Nunca 

precisou 

1,63(1,53;1,73) 1,51(1,43;1,59) 1,15(1,10;1,20) 
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As ORs não estatisticamente significantes no modelo não foram colocados nesta 

tabela. 

Na figura 1, é apresentada a interpretação das ORs das interações presentes nos 

modelos de regressão logística obtidos por grupos para facilitar o entendimento. 
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Figura 1 - Interpretação das ORs das interações presentes nos modelos de regressão logística obtidos
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Para uma melhor compreensão do gráfico, apresentamos como exemplo a 

interpretação da primeira variável:  

 Dentro do grupo C12, o usuário que relata que o consultório para o 

atendimento é um lugar reservado (tem privacidade) tem uma chance 1,37 

vezes maior de referir a satisfação com a EQUIPE (desfechos dispostos na 

vertical) em relação a quem responde que o consultório não é reservado 

(referência explicada na legenda), quando todas as outras variáveis do modelo 

estão constantes.  

 Dentro do grupo C2, o usuário que relata que o consultório para o atendimento 

é um lugar reservado (tem privacidade) tem uma chance 1,15 vezes maior de 

referir a satisfação com a EQUIPE em relação a quem responde que o 

consultório não é reservado), quando todas as outras variáveis do modelo estão 

constantes.  

Por fim, faz-se necessário destacar que a chance no grupo C12 é maior em todas as 

variáveis, exceto o consultório reservado que apresenta uma chance maior no grupo C2 para a 

satisfação com as instalações, conforme apresentado na figura 1. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O ineditismo da comparação entre os usuários cujas equipes já participam do PMAQ-

AB desde o 1º ciclo (grupo C12) e aqueles cujas equipes estavam em sua primeira 

participação (grupo C2) atribui importância a essa pesquisa, uma vez que não foi encontrado, 

até o momento, outro trabalho que mencionasse essa comparação. Ademais, o estudo 

comparativo realizado ocorreu mediante aos fatores associados à satisfação dos usuários com 

a equipe, o cuidado e as instalações, utilizando os dados do 2º ciclo do PMAQ-AB e 

utilizando e/ou interpretando modelos de regressão logística complexos com a presença de 

interações.  

Outro ponto relevante que se pode destacar com a pesquisa realizada é que seus 

resultados podem ser usados na avaliação das mudanças proporcionadas pelo PMAQ-AB, 

pois é importante que haja uma devolutiva para as equipes e gestores, tanto para impulsionar 

o processo contínuo e progressivo de melhoramento dos padrões de acesso e de qualidade 

preconizado pelo PMAQ-AB, quanto para verificar as fragilidades no processo, de modo que 

não comprometam os resultados almejados diante dos custos e dos esforços empreendidos.  

Esta pesquisa é a primeira que busca observar a percepção dos usuários nesse processo de 

mudança, usando modelos de tomadas de decisão para avaliar a satisfação dos usuários e os 

aspectos associados a essa satisfação. Cabe destacar que ainda são poucas as pesquisas que 

avaliam essas mudanças e as poucas que a fazem não utilizam técnicas estatísticas complexas 

ou modelos de tomada de decisão que possa fazer inferência em seus resultados.  

Avaliar as mudanças proporcionadas pelo PMAQ-AB é relevante, já que esse 

programa tem sido um importante agente promotor de mudanças que, mesmo com algumas 

limitações, apresenta potencial de provocar melhorias na qualidade dos serviços, nos 

processos de trabalho e nas ações em saúde. O PMAQ-AB tem crescido a cada ciclo que é 

executado, tendo atingido mais de 90% das equipes de ABS do Brasil no seu 3º ciclo e se 

estruturado como um fortalecedor da ABS no Brasil. Esse potencial de mudança advém de 

todas as suas etapas, incluindo o processo autoavaliativo, de educação permanente e de 

avaliação externa, pois agrega informações para melhoria do cotidiano dos serviços. 

Notadamente, percebe-se que o incentivo financeiro é um fator que impulsiona os gestores e 

profissionais de saúde a implementarem as orientações oferecidas pelo programa (FEITOSA 

et al., 2016; FLÔRES et al., 2018) e que há um processo de reestruturação dos serviços com 

novas estratégias que impulsiona a avaliação como prática diária e evidencia a disponibilidade 

da atenção, o acesso aos serviços e a resolutividade, em uma perspectiva integral da saúde. 
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Outro aspecto abordado neste estudo é exploração das percepções e experiências dos 

usuários utilizando modelos de decisão propostos nesta pesquisa, o que permitiu a 

identificação de uma variedade de fatores que foram associados à satisfação do usuário com a 

ABS. Tais aspectos devem ser discutidos, pois, quando melhorados no cenário micro político 

dos serviços, podem disparar mudanças qualificadoras no cuidado da ABS, e têm potencial de 

se concretizarem no cotidiano dos serviços de saúde. 

Constatou-se, neste estudo, que a maioria dos usuários do serviço de saúde estavam 

satisfeitos, e o menor percentual de satisfeitos foi encontrado na medida de satisfação com as 

instalações. Outros estudos também corroboraram com os resultados encontrados na presente 

pesquisa, observando um alto grau de satisfação na atenção básica, mesmo os usuários 

relatando grandes dificuldades e insatisfações nos serviços de saúde neste nível de atenção 

(GIOVANI; VIEIRA, 2013; PROTASIO et al., 2017a). Isso pode ser devido ao fato da 

entrevista face a face com os usuários poder apresentar viés de positividade, ao qual é uma 

tendência de dar classificações altamente positivas em consequência da presença de um 

entrevistador (YE; FULTON; TOURANGEAU, 2011).  Brandão et al. (2013) também 

encontraram uma satisfação positiva em seu estudo e justificaram tal achado a um nível baixo 

de expectativas em relação aos serviços públicos de saúde ou a um receio desses em perder o 

acesso. Observou-se também, no presente estudo, que os usuários do grupo C12 tem um 

maior percentual de satisfação em todas as medidas e há diferença estatisticamente 

significante entre os grupos e as medidas de satisfação. Esse resultado sugere que os usuários 

do grupo C12 estão mais satisfeitos que aqueles do grupo C1.  

Mediante a interação no modelo de regressão logística, pode-se observar que algumas 

variáveis diferiram na satisfação do usuário entre o grupo dos usuários cujas equipes 

participam do programa desde o 1º ciclo (grupo C12) e o grupo dos usuários cujas equipes 

estavam em sua primeira participação no PMAQ-AB (grupo C2). Nos dois grupos, mesmo 

que em ambos uma associação positiva tenha sido observada, variou a chance de referir:  

 satisfação com a equipe: o usuário relatar que o consultório de atendimento é 

reservado e sentir-se à vontade para falar com a equipe sobre suas 

preocupações;  

 satisfação com o cuidado: o usuário relatar sentir-se sempre ou na maioria das 

vezes respeitado pelos profissionais em relação aos seus hábitos culturais, 

costumes e religião, ser muito fácil ou fácil ou razoável chegar a unidade e que 

as instalações estão em boas condições de uso; e 
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 satisfação com as instalações: o usuário relatar que tem a quantidade de 

cadeiras suficiente, as instalações estão em boas condições de uso e que o 

consultório de atendimento é reservado. 

Todas essas variáveis que se diferenciaram na chance de referir satisfação, à exceção 

da última (consultório reservado aumenta a satisfação com as instalações) apresentaram uma 

chance maior de referir satisfação no Grupo C12. Alguns aspectos se repetiram na interação 

com os grupos C1 e C12: nas medidas de satisfação com a equipe e com as instalações, a 

privacidade do consultório e para a medidas de satisfação com as instalações e com o cuidado, 

as instalações estarem em boas condições de uso. Isso mostra que os usuários, cujas equipes 

participaram dos dois ciclos do PMAQ-AB, consideram esses aspectos mais relevantes para 

sua satisfação. Sabe-se que o grau de satisfação varia quando os padrões de comparação ou 

expectativas mudam. Uma possível hipótese para esse resultado é a indução de mudança 

provocada pelo PMAQ-AB nas equipes, à medida que essas participaram dos dois ciclos, 

provocando melhorias nesses aspectos e superando as dificuldades encontradas no 1º ciclo. 

Consequentemente, isso pode fazer com que os usuários que já tenham vivenciado essas 

melhorias aumentassem suas expectativas nesses aspectos, o que poderia ter refletido no 

aumento da sua chance de referir satisfação quando essas experiências são positivas. Pode-se 

conjecturar que o usuário percebe o quanto é importante para a relação profissional-paciente a 

privacidade no momento do atendimento, o respeito à sua cultura, costumes e religião e 

sentir-se à vontade para falar com a equipe sobre suas preocupações. Esses fatores são 

aspectos já vistos em estudos com os dados do primeiro ciclo como fatores associados a 

satisfação dos usuários (PROTASIO et al., 2017a, 2017b). Feitosa et al. (2016), em estudo 

numa cidade do Rio Grande do Norte, analisaram a percepção dos trabalhadores das equipes e 

gestores locais a respeito das mudanças ofertadas pelo PMAQ-AB e encontraram que esses 

perceberam melhorias na organização do trabalho, na organização dos registros e nos recursos 

materiais e infraestrutura da ABS. Outra pesquisa com gestores de uma região de saúde do 

Rio Grande do Sul observou que o PMAQ-AB gerou impactos positivos nas gestões 

municipais como melhorias nas estruturas físicas das unidades, aquisição de equipamentos, 

qualificação dos profissionais, e mudanças nos processos de trabalho principalmente com a 

implementação da prática de acolhimento aos usuários nas unidades de saúde (FLÔRES et al., 

2018). 

No presente estudo, constatou-se que os usuários do grupo C2 tiveram uma chance 

maior de referir satisfação com as instalações quando o consultório de atendimento é um lugar 

reservado. Esse resultado, possivelmente, se deve a esses usuários das equipes novas ao 
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PMAQ-AB terem tido experiências em unidades com instalações mais novas ou reformuladas 

e planejadas baseadas no eixo ambiência da Política Nacional de Humanização, a qual tem 

como um dos focos promover um espaço confortável focado na privacidade e individualidade 

dos usuários (BRASIL, 2004). É possível que essas unidades, que iniciaram no PMAQ-AB 

em 2013, tenham participado do Programa de Requalificação de Unidades Básica de Saúde 

(Requalifica UBS) que viabilizou a melhoria da ambiência das unidades de saúde mediante a 

proposição de uma estrutura física acolhedora e dentro dos padrões de qualidade, a fim de 

melhorar a assistência à saúde e facilitar a mudança das práticas dessas equipes (BRASIL, 

2016). Porém, é preciso destacar que mesmo que com iniciativas como a do Requalifica UBS, 

de abrangência nacional e com considerável volume de recursos envolvidos, Cavalcanti et al. 

(2016) encontraram, utilizando os dados do 1º e 2º ciclos do PMAQ-AB, uma discrepância 

entre os resultados de sua pesquisa sobre as infraestruturas das UBS e o que está definido para 

a estrutura física das unidades no Manual de Estrutura Física das UBS. Possivelmente, os 

resultados do 3º ciclo do PMAQ-AB poderão mostrar os resultados do Requalifica UBS de 

forma mais precisa, pois, muitas obras devem ter sido concluídas. 

Grande parte dos aspectos analisados não se apresentaram diferentes entre os grupos 

C12 e C2. Uma suposição para estes resultados poderia ser a de que tais aspectos ainda não 

sofreram mudanças no período compreendido entre os primeiros ciclos ou que mudanças 

ocorridas ainda não tenham sido percebidas pelos usuários. Deve-se destacar que, para um 

significativo avanço nesse processo, é necessário tempo e, entre a avaliação externa do 1º 

ciclo e do 2º ciclo do PMAQ-AB, se passaram aproximadamente 2 anos, o que pode ser 

insuficiente para provocar mudanças perceptíveis na ABS. Ademais, o processo contínuo e 

progressivo de mudança vem ocorrendo de forma incremental a partir da experiência e dos 

resultados obtidos no ciclo anterior. “Deve-se ponderar também que uma política avaliativa só 

agregará resultados, no sentido de disparar mudanças qualificadoras do cuidado, se atribuir 

um novo significado para a prática cotidiana dos sujeitos no seu território e no seu agir 

micropolítico na produção do cuidado” (ROCHA et al., 2016). Outro fator que é possível 

conjecturar é que as novas equipes que aderiram ao PMAQ-AB no 2º ciclo podem ter gestores 

que já conhecem o programa e já tiveram experiências com outras unidades que participaram 

do 1ºciclo, assim, resultando em um aprimoramento do processo de trabalho. Há necessidade 

que outros estudos de comparação sejam realizados com os resultados do 3º ciclo, o qual está 

sendo finalizado em 2018, pois houve um tempo maior entre a avaliação externa do 2º e 3º 

ciclos e a maioria das equipes participaram de ambos.  
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Neste presente trabalho, verificou-se que quanto maior a idade, maior a chance de 

referir satisfação. Outros trabalhos corroboram com esse resultado quando observaram uma 

associação estatisticamente significante entre satisfação do usuário e sua idade (ARAIN; 

NICHOLL; CAMPBELL, 2013; ASSEFA; MOSSE; H/MICHAEL, 2011; BLEICH, 2009; 

BRANDÃO; GIOVANELLA; CAMPOS, 2013; DOUBOVA et al., 2009; DRAKOPOULOU 

et al., 2012; FRENGIDOU et al., 2017; GOUVEIA et al., 2005; LIMÃO et al., 2018; 

NGUYEN THI et al., 2002; NIGENDA-LÓPEZ et al., 2013; PROTASIO et al., 2017a, 

2017b; SANTIAGO et al., 2013). Uma explicação poderia vir da constatação que pacientes 

com mais idade apresentam expectativas mais modestas, resultando provavelmente em maior 

satisfação com os cuidados de saúde do que os mais jovens. Adicionalmente, pessoas mais 

velhas visitam o médico com mais frequência, dessa forma, esperam menos informações do 

médico, e são mais propensas a cumprir  as orientações dos médicos do que as mais jovens 

(NASEER; ZAHIDIE; SHAIKH, 2012). Entretanto, alguns estudos não encontraram essa 

associação (ALBAHRI; ABUSHIBS; ABUSHIBS, 2018; ALMUTAIRI, 2017; 

DETOLLENAERE et al., 2018; FENNY et al., 2014; GOUVEIA et al., 2009; KAMHAWI et 

al., 2013). 

Neste presente trabalho, constatou-se também que as mulheres têm uma chance maior 

de referir satisfação em relação aos homens corroborando com outros estudos (ALDOSARI et 

al., 2017; GOUVEIA et al., 2009; NIGENDA-LÓPEZ et al., 2013; PROTASIO et al., 2017a, 

2017b; SILVA; RIBEIRO; SILVEIRA, 2004). Observou-se ainda que a maioria dos usuários 

entrevistados na Atenção Básica eram do sexo feminino. Esses achados é relevante devido ao 

papel que as mulheres desempenham na família e na sociedade e por assumirem a 

responsabilidade em procurar atendimento para seus familiares e/ou amigos na sua 

comunidade (BRANDÃO; GIOVANELLA; CAMPOS, 2013; GONDIM; ANDRADE, 

2014).  Este é um papel sociocultural importante das mulheres como cuidadoras no contexto 

das famílias, principalmente de classes mais populares e principal público que acessa os 

serviços da rede básica no país (FERREIRA; ISAAC; XIMENES, 2018). É fato, também, que 

as mulheres têm uma maior frequência de utilização por serem alvos frequentes dos serviços 

mais organizados da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e que apresentam diretrizes, 

referências e fluxos pactuados, como, por exemplo, saúde da mulher, pré-natal, prevenção ao 

câncer ginecológico e de mama e saúde da criança. Thompson et al. (2016) observaram, no 

seu estudo no Canadá, que as mulheres procuram mais os cuidados de saúde na Atenção 

Primária em resposta as suas preocupações com a saúde física e mental que os homens. 

Estudos realizados na Europa (DETOLLENAERE et al., 2018; HORODNIC et al., 2018) e na 
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Malásia (AZHAR; RAHMAN; ARIF, 2016) encontraram que os homens tinham mais chance 

do que as mulheres de referir satisfação na atenção primária à saúde, diferindo dos nossos 

resultados.  

Como respeito a heranças históricas que caracterizam  as profundas desigualdades 

regionais presentes no território brasileiro  e que, em geral, tais  desigualdades também são 

expressadas e reproduzidas na configuração do Sistema Único de Saúde (SUS) 

(ALBUQUERQUE et al., 2017), o presente estudo observou que, em relação às medidas de 

satisfação com o cuidado e instalações, todas as regiões do Brasil apresentam uma chance 

maior de referir satisfação em comparação com o Nordeste. Em relação a referir satisfação 

com a equipe, o Sudeste e o Norte têm uma chance menor e o Sul tem uma chance maior 

quando em contraponto com o Nordeste. Não há diferença significativa para os usuários do 

Centro-Oeste em relação ao Nordeste para referir satisfação com a Equipe. Uma possível 

explicação para as diferenças regionais na satisfação do usuário pode ser devido à percepção 

do usuário sobre a qualidade e o funcionamento das UBS, que estão condicionados a fatores 

internos e externos dos serviços como: a disponibilidade de recursos (financeiros, humanos e 

tecnológicos), a demanda de atendimentos, a localização geográfica, a cultura médica local, 

entre outros. Ademais, as diferenças regionais refletem as características específicas das 

regiões, que possuem perfil epidemiológico e de acesso a serviços de saúde diferentes, tanto 

em termos de características geográficas quanto em organização do serviço de saúde 

(GUIMARÃES et al., 2015). Por exemplo, Albuquerque et al. (2017) observaram que o local 

de residência afeta o acesso e aumenta com o grau de desenvolvimento socioeconômico da 

região, e que o vínculo empregatício dos profissionais se apresentava mais precário no 

Nordeste que no Sul. Outros autores observaram, em um estudo com os dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio, que os usuários da região Nordeste tinham uma menor 

chance de serem consultados por um médico em relação as demais regiões (DA MOTTA; 

FAHEL; SILVA, 2016).  A redução das desigualdades entre as regiões brasileiras no acesso e 

na qualidade da ABS é um dos principais desafios para a busca de um padrão nacional na 

Atenção Básica objetivada pelo PMAQ-AB. É preciso refletir que grande parte das 

desigualdades em saúde dentro das regiões não se deve apenas ao fato de as populações 

dessas regiões possuírem características desiguais, mas, também, em como essas 

características e os recursos disponibilizados se convertem em saúde para a população. 

Foi possível observar, nesse trabalho que, mesmo em minoria, uma parcela da 

população necessita de um horário diferenciado para atender suas necessidades. O horário de 

funcionamento da UBS não atender às necessidades do usuário diminui a chance deste referir 
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satisfação, corroborando com outros estudos (PROTASIO et al., 2017b; REIS et al., 2013; 

SANTOS et al., 2010).   

Esse aspecto está associado à satisfação do usuário na atenção básica em todas as 

regiões do Brasil, principalmente para o Norte e Sul, segundo Protasio et al. (2017b). Isso 

indica a necessidade de se problematizar, nas reuniões de equipes de ABS e junto com a 

gestão, um horário de atendimento flexível a fim de impactar em uma maior ampliação do 

acesso por parte dos usuários, abrindo possibilidade de funcionamento em horários 

prolongados nos dias úteis ou mesmo plantões noturnos nas UBS. A organização do 

atendimento deve estar de acordo com a demanda da população, principalmente para que os 

usuários possam conciliar as consultas com sua rotina de trabalho.  

Porém, um desafio teórico-prático enfrentado pelo SUS é a disjunção entre o tempo do 

usuário (o tempo das necessidades), o tempo do gestor (o tempo das possibilidades) e o tempo 

da equipe de saúde (o tempo do cuidado) (CECILIO, 2012). Neste cenário, os usuários 

buscam rapidez no tempo de acesso ao cuidado, medido a partir de sua perspectiva individual 

e marcada pela experiência da doença; os profissionais da equipe devem utilizar da escuta 

qualificada para, mediante uma classificação de risco, fazer um bom uso do tempo necessário 

para o cuidado de acordo com a disponibilidade da infraestrutura, das tecnologias e dos 

recursos oferecidos pelo sistema de saúde; e os gestores devem buscar adequar e racionalizar 

entre demanda dos usuários (aparentemente ilimitada) e oferta de serviços (sempre limitada) 

(CECILIO, 2012). Esses três principais atores da ABS e suas diferentes dimensões de tempo 

precisam convergir dentro de espaços democráticos e reflexivos para reorganizar 

harmonicamente o acesso na ABS. Confirmando a visão de Cecílio (2012), a respeito do 

tempo do usuário, no nosso estudo observou-se que os usuários que não conseguem marcar 

consulta para o mesmo dia têm uma chance menor de referir satisfação do que aqueles que 

conseguem. Esse resultado também foi encontrado por Gomide (2015). Isso demonstra que, 

mesmo com uma grande parte das equipes já tendo apresentado o uso do acolhimento 

(CLEMENTINO et al., 2015), o acesso aos serviços pode estar sendo sacrificado quando esse 

acolhimento é realizado de forma simplificada como uma triagem de urgências, para 

salvaguardar uma agenda priorizada com programas e serviços institucionalizados (TESSER; 

NORMAN, 2014). O atendimento à demanda espontânea é uma solicitação frequente do 

usuário e está associada à sua satisfação, e deve ser pauta de reflexão no momento de 

organização e avaliação dentro da agenda da equipe e no processo de acolhimento. Um estudo 

analisando a satisfação dos usuários na ABS nos estados  de São Paulo, Paraná e Mato 

Grosso, observou que os usuários que receberam atendimento odontológico com hora 
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marcada apresentaram maior satisfação que aqueles que foram atendidos por demanda 

espontânea (MOIMAZ et al., 2017). 

No ano de 2001, o cuidado centrado no paciente foi incluído como um dos seis 

atributos (nomeadamente: efetividade, eficiência, eficácia, otimização, segurança do paciente 

e o cuidado centrado no paciente) da qualidade em saúde pelo Institute of Medicine (2001). 

dos Estados Unidos da América, e ocupa um lugar central no planejamento de políticas e 

programas de alguns governos como os da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. 

Estes países avaliam o atributo “cuidado centrado no paciente” mediante pesquisas de 

satisfação do paciente que utilizam questionários específicos e detalhados com prioridade para 

a relação médico-paciente (ALBAHRI; ABUSHIBS; ABUSHIBS, 2018). O cuidado centrado 

no paciente foi definido pelo Institute of Medicine como o “cuidado respeitoso e responsivo às 

preferências, necessidades e valores individuais dos pacientes e que assegura que os valores 

do paciente orientem todas as decisões clínicas” (INSTITUTE OF MEDICINE, 2001). 

Desenvolver esse atributo na prática permanece ainda como um grande desafio para muitos 

sistemas de saúde.  

As relações interpessoais entre profissionais e pacientes agregam grande parte das 

variáveis que estão associadas à satisfação do usuário neste estudo. A chance de referir 

satisfação é maior quando o usuário relata: que se sente respeitado(a) pelos profissionais em 

relação aos seus hábitos culturais, costumes, religião; que se sente à vontade para falar com a 

equipe sobre suas preocupações; que os profissionais lhe chamam pelo nome; que tem 

facilidade para falar com os profissionais que lhe atenderam em caso de dúvidas; que nunca 

precisar tirar dúvidas; que os profissionais o procuram para saber o que aconteceu e retomam 

o atendimento quando interrompem o tratamento ou faltam a consulta; que os profissionais 

perguntam sobre outras questões da sua vida além da sua queixa atual; ou que os profissionais 

da unidade perguntam por seus familiares. Este é um resultado interessante, pois é visto na 

literatura que os usuários valorizam e consideram como boas práticas na saúde: o respeito a 

sua singularidade, seus limites e seus valores idiomáticos, culturais ou religiosos, a sua 

história familiar e pessoal, a sua autonomia para tomar decisões sobre sua saúde e a 

preocupação, atenção, responsabilidade e interesse do profissional com a sua saúde 

(BASTEMEIJER et al., 2017). Todos esses valores são obtidos com a construção de um 

vínculo fortalecido entre a Equipe de Saúde da Família e o usuário nos serviços de saúde 

mediante a uma efetiva comunicação que é crucial para melhorar os resultados de saúde, a 

continuidade do tratamento e a satisfação dos pacientes (ALBAHRI; ABUSHIBS; 

ABUSHIBS, 2018; BRASIL, 2004; CUNHA; GIOVANELLA, 2011; FENNY et al., 2014; 
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NUTTING et al., 2003).  Paddison et al  (PADDISON et al., 2015), em seu estudo na atenção 

primária na Inglaterra, afirmam que uma boa comunicação com seu médico talvez seja o 

elemento mais importante da experiência do paciente na atenção primária e é associado a 

satisfação geral. Frengidou et al. (2017) descrevem que, em seu estudo na Rede Nacional de 

Atenção Primária à Saúde (PEDY) de uma cidade na Grécia, quanto maior a satisfação com 

os médicos, maior a satisfação geral com os serviços. Porém, outros autores ressaltam que é 

importante que os médicos reconheçam que uma boa comunicação não pode substituir os 

cuidados completos e de alta qualidade (TAK; RUHNKE; SHIH, 2015).  

O presente estudo observou que na ABS, a satisfação do usuário está associada ao 

usuário ser atendido pelo mesmo médico e ser atendido pelo mesmo enfermeiro. Nesse 

cenário, a estabilidade dos profissionais na ESF, a exemplo dos médicos e enfermeiros, 

proporciona segurança aos usuários e fortalece a relação profissional-paciente, de modo que o 

paciente confia que o profissional irá contribuir ou oferecer um cuidado adequado e assim 

ajudá-lo a recuperar ou a manter sua saúde. A continuidade do cuidado implica ao profissional 

de saúde a responsabilidade de sustentar e melhorar o seu relacionamento com o paciente 

mediante ao estabelecimento e sustentação da confiança, respeito, empatia e tranquilidade, o 

que favorece o intercâmbio de informações (CLARKE et al., 2017).  Ademais, os médicos 

que conhecem melhor seus pacientes são potencialmente mais dispostos a fazerem mais 

esforços, a prestarem mais atenção aos problemas do paciente e a passarem mais tempo 

ouvindo e explicando, o que leva a uma maior satisfação do paciente (KALDA; PÕLLUSTE; 

LEMBER, 2003). Dessa forma, faz-se necessário repensar a prática dos profissionais da saúde 

a fim de melhorar a qualidade da assistência mediante a personalização da relação, a 

humanização das atividades, o direito do usuário à informação, o aperfeiçoamento da 

comunicação profissional-paciente, diminuindo o sofrimento do paciente, repensando as 

finalidades da medicina e aumentando o grau de satisfação do usuário (CAPRARA; 

RODRIGUES, 2004).  

Observa-se que a comunicação paciente-profissional e a satisfação dos usuários estão 

relacionados ao espaço terapêutico (conforto, privacidade, etc.), aos aspectos do paciente 

(sintoma, expectativa, medos e ansiedades, etc.) e aos aspectos do médico (habilidade 

comunicacional, experiência profissional, stress, ansiedade, etc.) (CAPRARA; RODRIGUES, 

2004) e que todos esses aspectos, fundamentado no vínculo e no cuidado longitudinal, são 

relevantes para uma consulta ter resolutividade. Passero (2013) afirma que a habilidade 

técnica do profissional e o resultado final do tratamento é tão ou menos importante que a 

capacidade dos profissionais em humanizar o momento da consulta e o processo de cuidado. 
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Neste presente estudo, constatou-se que diminuem a chance de os usuários referirem 

satisfação quando esses relatam: o consultório não ser reservado, o tempo de consulta com o 

médico não ser suficiente e os profissionais da equipe não realizarem o exame físico. 

Corroborando com esta pesquisa, Birhanu et al. (2010) descreveram, em seu estudo na 

atenção primária na Etiópia, uma associação estatisticamente significativa com a satisfação do 

paciente: a empatia percebida, a competência técnica percebida, a comunicação não verbal, a 

duração da consulta percebida, a realização do exame físico, a privacidade da sala, a sensação 

de privacidade durante a consulta e a comunicação dos problemas particulares. Quando se 

refere a existência de uma associação significativa entre o tempo da consulta e a satisfação do 

usuário, diversos estudos corroboram com esta pesquisa (BASTOS et al., 2013; COTTA et 

al., 2005; MENDOZA ALDANA; PIECHULEK; AL-SABIR, 2001). Uma consulta com um 

tempo maior representa uma maior resolubilidade e, portanto está associada a uma maior 

qualidade do atendimento: como uma melhor anamnese, uma melhor explicação do problema 

e dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos, assim como a verificação do médico sobre a 

compreensão do paciente e a participação do paciente na consulta (CAPRARA; 

RODRIGUES, 2004).  

Ainda, a busca e a preocupação dos profissionais com a resolubilidade das ações em 

saúde é fundamental para o êxito da ABS, para que a responsabilidade sobre os casos não seja 

diluída nem transferida por meio de encaminhamentos, mas, ao contrário, também 

compartilhada, mantendo o vínculo do usuário com a equipe de referência, podendo assim, 

ofertar um cuidado longitudinal (JÚNIOR et al., 2015). Observou-se que a satisfação do 

usuário está associada ao usuário relatar que o profissional sugere soluções possíveis de serem 

realizadas e resolvem suas necessidades/problemas na própria US. Esse resultado pode ser 

explicado devido ao anseio dos usuários de obter uma resolubilidade para o seu problema de 

saúde mediante ao reconhecimento dos limites de cada família e ao fornecimento de um 

tratamento de acordo com a realidade do usuário e dos serviços de saúde local, de forma a 

garantir adesão ao tratamento (ILHA et al., 2014). Além disso, observou-se neste estudo que, 

o usuário não precisar ser encaminhado para outro profissional, diminui a chance de 

satisfação com o cuidado e aumenta a chance de satisfação com as instalações em relação a 

quem precisou. A associação positiva entre a satisfação com as instalações e não precisar ser 

encaminhado pode estar ligada à percepção dos usuários de que quanto melhor a estrutura 

física da unidade de saúde, mais serviços de qualidade podem ser oferecidos e diminui a 

necessidade de encaminhamentos. Porém, a satisfação com o cuidado aumenta quando o 

paciente refere ter sido encaminhado para outro profissional e conjectura-se a uma falta de 
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decisão compartilhada sobre a proposta terapêutica. Isso pode ser devido ao modelo de 

atenção que vigora no sistema de saúde do Brasil apresentar, na maioria dos serviços, a 

unilateralidade nas orientações e tomadas de decisões que valoriza o saber científico em 

detrimento do saber popular e muitas vezes a prática médica centrada no protocolo 

medicamentoso, deixando-se de lado estratégias que visem implementar outras práticas de 

atenção (ABRAHÃO; DE SOUZA, 2013; SCHIMITH et al., 2014). É necessário que se 

fortaleçam estratégias que implementem os sistemas de escuta qualificada, a partir da análise 

dos problemas apresentados, para fortalecer a negociação e a tomada de decisão 

compartilhada entre profissionais e usuários quanto à necessidade de se realizar o 

encaminhamento, e assim deixando de ser uma decisão unilateral, promovendo a 

responsabilização de ambos e a melhoria da satisfação dos usuários. 

É importante que o profissional esteja consciente da grande diversidade cultural do 

Brasil e reconheça a realidade da população a qual está vinculada e o contexto singular e 

subjetivo de cada indivíduo e família. A maioria dos resultados discutidos neste estudo 

ressalta a necessidade da presença de profissionais vinculados a estratégia de saúde da família 

assim como ela foi pensada e formulada em suas primeiras políticas e diretrizes (BRASIL, 

2000, 2006, 2011b; FIGUEIREDO, 2010). Entretanto, as modificações introduzidas na PNAB 

2017 (BRASIL, 2017)  apontam para outra direção e abrem pressupostos para o 

fortalecimento de novas estruturas na ABS o que pode comprometer esse vínculo tão 

importante para satisfação dos usuários. Almeida (2018) destaca que a criação de equipes com 

dedicação parcial ao trabalho na Atenção Primária à saúde a partir da PNAB 2017 “ferirão de 

morte qualquer proposição de coordenação, continuidade assistencial e vínculo, atributos tão 

caros e incontestes em qualquer proposição abrangente de atenção primária à saúde”. Outros 

autores destacam que alguns mecanismos da nova política na Atenção Básica promovem a 

reorganização e fragmentação do processo de trabalho na ABS, a definição de padrões 

distintos de serviços, a flexibilização das jornadas dos médicos, o rompimento da lógica de 

vínculos profissional-usuários, a relativização da cobertura universal, e a recomposição das 

equipes cada vez menos multiprofissional, entre outras mudanças importantes que 

comprometem a coordenação e a longitudinalidade do cuidado da Atenção Básica no Brasil 

(BOAS; PEREIRA; SANTOS, 2017; CECILIO; REIS, 2018; MOROSINI; FONSECA; 

LIMA, 2018).  

Outro aspecto crítico acerca da PNAB 2017 é a respeito da valorização do modelo de 

atenção básica tradicional, por meio de equipes de ABS, compostas por médicos, enfermeiros 

e auxiliares ou técnicos de enfermagem, sem a obrigatoriedade de agentes comunitários de 
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saúde (ACS), rompendo com a prioridade para a ESF e provavelmente trazendo repercussões 

negativas na ABS (CECILIO; REIS, 2018). Essa nova política também destaca atribuições 

dos ACS que reforçam o paradigma médico-hegemônico e técnico-burocrático na Atenção 

Básica, tendo o trabalho de mobilização social e participação popular desses profissionais 

enfraquecido (NOGUEIRA, 2018). A provável redução do número de ACS com o fim da 

obrigatoriedade de 100% de cobertura do território é uma grande preocupação, pois esse 

trabalhador da ABS é o primeiro e o mais forte “elo” na relação serviço e comunidade, o qual 

faz a intermediação entre as famílias e a equipe de saúde. Tal preocupação é reforçada neste 

estudo, pois constatou-se que há uma chance menor de relatar satisfação quando o usuário 

refere não receber a visita do ACS, corroborando com outros estudos (PEREZ et al., 2013; 

PROTASIO et al., 2017a). Isso comprova a legitimidade desse profissional que apresentam 

uma identidade comunitária inserida no contexto familiar  promovendo o cuidado à saúde de 

forma integral e integradora com humanização e responsabilização (ILHA et al., 2014). Os 

usuários percebem e valorizam a visita domiciliar como o principal instrumento de trabalho 

do ACS, onde as necessidades dos usuários são apresentadas, os problemas são identificados e 

as orientações de saúde são realizadas, de forma a desenvolver vigilância e promoção à saúde. 

Um aspecto pertinente a ser destacado é o aspecto tangível que envolvem os aspectos 

físicos que circundam a atividade de prestação de serviço como instalações, equipamentos, 

materiais, aparência, etc. (ANDALEEB; SIDDIQUI; KHANDAKAR, 2007). Nesta pesquisa, 

constatou-se que o usuário referir que as instalações da UBS têm boas condições de limpeza, 

boas condições de uso e tem cadeiras suficientes está associado a uma satisfação positiva. 

Esse fato é importante, pois a ambiência da UBS é direito garantido do usuário, devido a 

favorecer uma atenção acolhedora e humana, tanto para os trabalhadores e profissionais de 

saúde, quanto para os usuários (BRASIL, 2008). Ademais, infraestruturas insuficientes podem 

colocar em risco todo o processo de trabalho e desestimula não somente os usuários, mas 

também os profissionais que nelas atuam. Um estudo, realizado por Cavalcante et al. (2016), 

comparando dados do 1º e 2º ciclos do PMAQ-AB, observou que houve uma melhoria na 

infraestrutura das unidades de saúde entre um ciclo e outro, porém a maior parte das unidades 

não possui padrões elementares para funcionamento e ainda persiste uma quantidade 

significativa de unidades com poucos ambientes relativo aos que são recomendados pelo MS, 

mesmo com os amplos investimentos do Governo Federal. Por exemplo, o Programa de 

Requalificação de UBS (Requalifica UBS) que foi implantado no segundo semestre de 2011 e 

financiava reformas e ampliações das unidades básicas de saúde e, posteriormente, em 2012 

passou também a fomentar a construção de novas unidades.  Esse programa tem como 
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objetivo aperfeiçoar a estrutura física das Unidades Básicas de Saúde para o melhor 

desempenho das ações das Equipes de Atenção Básica (BRASIL, 2016). 

Outro fator existente é acerca da participação social na saúde que pode se apresentar 

pela procura de informações e orientações em saúde e também por meio de denúncias, 

necessidades, sugestões, elogios, solicitações ou reclamações e é direito dos cidadãos. Sabe-se 

que as reclamações dos usuários do serviço podem refletir falhas e deficiências dos serviços 

de saúde e podem fornecer informações valiosas sobre os serviços, identificando áreas 

problemáticas que a gestão pode não reconhecer. Foi observado que a chance de referir 

satisfação é menor para o usuário que não consegue fazer uma reclamação em relação a quem 

consegue ou consegue fazer reclamação com dificuldade. Ademais, quem nunca precisou 

fazer uma reclamação tem maior chance de referir satisfação em relação a quem consegue ou 

consegue fazer reclamação com dificuldade. Esse resultado concorda com outros estudos 

(LIMÃO et al., 2018; PROTASIO et al., 2017c, 2017b). Realizar uma reclamação é direito do 

usuário, por isso torna-se necessário que a gestão estabeleça canais formais de reclamações e, 

além disso, também a equipe propicie o espaço para que o usuário se sinta à vontade para 

expressar reclamações, críticas e sugestões informalmente. No entanto, há uma necessidade 

de diálogo e confiança adequados entre os usuários e os prestadores de serviços de linha de 

frente de forma a receber, tratar e atender às reclamações dos usuários de forma adequada e 

sobre a importância do feedback da comunidade para fortalecer o sistema de saúde 

(GURUNG et al., 2017). 

Faz-se relevante destacar que a Política Nacional de Atenção Básica vem agregando 

programas, com altos investimentos do Governo Federal a fim de buscar a qualificação dos 

processos assistenciais na APS como o PMAQ-AB, o Requalifica UBS e o Programa Mais 

Médicos (PMM) que convergem no sentido de enfrentar problemas consensuais, como 

infraestrutura precária, escassez de recursos humanos, principalmente médicos e ausência de 

uma cultura avaliativa na ABS, a fim de constituir uma ABS fortalecida, abrangente e que 

possa exercer a coordenação do cuidado na rede de atenção à saúde (GIOVANELLA et al., 

2016). Porém, mesmo que esses programas tenham ótimas proposições, um aspecto 

interessante a considerar é que há uma fragilidade da formulação da política para lidar com a 

complexidade das situações concretas, encontrando uma disjunção entre formulação e 

implementação que pode decorrer de um resultado da incapacidade da política (nacional) 

apreender as reais limitações ou das condições de possibilidade do mundo real (no caso, os 

municípios) (MEDINA, 2018). Cecílio (2012) afirma que o projeto de uma ABS de qualidade 

é um desafio teórico-prático que vai além de formulações idealizadas por aqueles alinhados 
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com um projeto de SUS de qualidade, para avançar na compreensão de rede de serviços usada 

por pessoas, produzida pelos gestores e trabalhadores, pelos usuários e por tantos outros 

atores com interesses diferentes e nem sempre imediatamente visíveis. É preciso enfatizar que 

a gestão municipal é a responsável pelo gerenciamento e efetividade da ABS e de seus 

programas a nível local. Mesmo com muitos obstáculos, os gestores precisam investir em 

ações transformadoras para interferir no modelo constituído localmente, precisam colocar 

ABS entre na sua agenda prioritária, precisam aprofundar o conhecimento sobre as tensões, 

disputas, atores e recursos que permeiam a ABS para aumentar sua governabilidade e, por 

fim, precisam acreditar no projeto de construção do SUS como política inclusiva. Isso, 

consequentemente, irá incentivar a motivação e proatividade dos atores envolvidos e os 

programas citados anteriormente terão seus impactos maximizados e suas propostas 

concretizadas. 

Este estudo apresenta algumas limitações que devem ser consideradas. Quando se 

trabalha com dados secundários, deve ser considerada como limitação do estudo o fato de os 

dados não terem sido coletados e nem tabulados pelos autores. Além disso, as questões do 

instrumento não foram elaboradas pelos autores da pesquisa e muitas vezes não são objetivas 

o suficiente para refletir o que se quer medir. Algumas questões não puderam ser utilizadas 

por apresentarem problemas em sua elaboração e serem passíveis de diferentes interpretações. 

Apesar de todo o preparo dos avaliadores, a dificuldade de padronização na coleta apresenta-

se também como uma limitação, devido à extensão da pesquisa e a interdependência entre os 

atores envolvidos. Sendo assim, o estudo sugere uma adequação no instrumento de coleta de 

dados nos ciclos subsequentes, a fim de tornar algumas questões mais claras e objetivas, 

evitando divergências nas interpretações e facilitando a análise por pesquisadores. 

Uma possível limitação da avaliação externa do PMAQ-AB, que pode ser devido ao 

financiamento envolvido ou para obtenção de um melhor resultado na avaliação, é a 

possibilidade de se ter a realidade modificada para os pesquisadores, em alguns municípios, 

conforme relatado por Sampaio et al. (2016). Esses autores referiram que perceberam tais 

posturas tanto nas falas e posturas de gestores, como nas de profissionais e até de usuários. 

Isso pode demostrar que os objetivos da avaliação ainda não foram devidamente 

compreendidos por muitas equipes e gestores, pois faz-se necessário a compreensão destes 

atores em saúde que as informações coletadas na avaliação externa do PMAQ-AB faz parte de 

um processo de indução de mudanças, não tem caráter punitivo e não serve apenas para coleta 

de informações e para a certificação das equipes, mas para alimentar espaços de diálogo, 
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necessários para manter ativa a discussão e a reflexão sobre o significado da ação do cuidado 

e a possibilidade de operar transformações, quando necessário (NICOLI et al., 2016).  

Ademais, outro aspecto a ser considerado é que os municípios, na adesão ao PMAQ-

AB no 1º ciclo, tinham possibilidade de escolher até 50% de suas equipes para participar. A 

escolha dos gestores municipais pode ter sido direcionada às esquipes que, à época, eram 

consideradas como as de melhor atuação. Isso porque a nota da certificação final da equipe 

variava de acordo com o desempenho por elas alcançado nas fases seguintes do programa e 

subsidiava a recontratualização e o valor do incentivo financeiro recebido pelas mesmas. 

Assim, é possível que as equipes do grupo C12 já se apresentassem com melhor desempenho, 

em alguns aspectos, desde o início do PMAQ-AB. 

Em relação à entrevista com os usuários, apresenta como limitação o fato de terem 

sido entrevistados apenas 4 usuários em uma amostragem por conveniência, não 

correspondendo a uma amostra probabilística para a unidade de saúde. Uma alternativa para 

esse problema, como sugestão, para os ciclos subsequentes, seria uma amostragem 

estratificada, em que seriam selecionadas aleatoriamente as unidades de saúde dentro dos 

estados ou municípios e também aleatoriamente selecionados os usuários dentro das unidades 

sorteadas. O número de unidades e usuários seriam definidos baseados em um cálculo 

amostral.  

Ressalta-se, que o modelo de decisão obtido nesse estudo tem origem a partir de um 

grande banco de dados que agrega muitos dados sobre as opiniões e expectativas dos usuários 

de quase todas as UBS do Brasil. Porém, utilizou-se dados de todas unidades aderidas, que 

totalizam quase 30 mil, que estavam distribuídos nas cinco regiões brasileiras, com mais de 

100 mil respondentes, o que possibilita uma visão geral do país e que pode sugerir a realidade 

da percepção e satisfação dos usuários. Porém, devido a forma da coleta dos dados ser por 

amostragem de conveniência, deve-se ter cautela ao analisar os resultados do modelo, pois 

não se pode inferir para toda população usuária da AB brasileira. O uso da interação no 

modelo de regressão logística obtido possibilitou a comparação dos grupos C12 e C2 

utilizando o mesmo banco de dados e um mesmo modelo, o que forneceu informações 

interessantes sobre a dinâmica das relações entre as variáveis que apresentaram interações e as 

variáveis que não apresentem nenhuma interação, algo que não seria possível se fossem 

ajustadas, para cada grupo, regressões em separado. 

Outro aspecto interessante a ser destacado como limitação é que estudos que abordam 

a opinião e satisfação de pessoas apresentam o desafio da subjetividade de algumas das 

variáveis, pois pessoas diferentes podem classificar os mesmos serviços de maneira diferente 
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e também podem ser influenciadas por suas expectativas e características individuais, além de 

sua situação de vulnerabilidade por estar, na maioria das vezes, em ambiente para tratamento 

de sua saúde. 

Apesar dessas limitações, os resultados desse estudo agregam informações importantes 

para amplificar o direito do usuário como protagonista dos serviços de saúde. Tais achados 

sugerem a capacidade de mudança de forma incremental do PMAQ-AB, observada nesta 

pesquisa, mediante a comparação entre os grupos C12 e C2. Nossos resultados indicam que 

esse programa pode estar contribuindo, de modo positivo, para a qualidade da atenção à saúde 

prestada aos usuários. Face ao exposto, pode-se estabelecer que os aspectos do processo de 

trabalho da Atenção Básica, que estão associados à satisfação dos usuários, mostram o 

caminho para repensar as práticas profissionais, a organização e o planejamento dos serviços 

e o direcionamento dos recursos, a partir das necessidades reais dos usuários, visando a 

melhoria da qualidade dos serviços de saúde.  



99 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo aborda como foco principal um ponto importante que o PMAQ-AB se 

propõe em seus documentos que é o de avaliar a satisfação dos usuários como um dos 

recursos que esse dispõe para alcançar e reforçar a qualidade da atenção básica.  

Foram construídas 3 medidas de satisfação (Satisfação com a equipe, Satisfação com o 

cuidado recebido e Satisfação com as instalações), que foram usadas como desfecho dos 

modelos de regressão logística ajustados. Os modelos de decisão ajustados ofereceram 

resultados importantes sobre a prática dos serviços e sobre a compreensão de como os 

pacientes percebem certos aspectos da qualidade do atendimento e como esses aspectos 

impactam em sua satisfação. 

Com base nesses resultados, conclui-se que a satisfação do usuário está associada à 

equipe de saúde atender suas necessidades, ao vínculo com os profissionais de saúde, à 

estabilidade da equipe, ao momento da consulta e sua resolubilidade. Isso mostra que é 

possível obter um aumento nos índices de satisfação dos usuários com mudanças nos 

processos de trabalhos, sendo estas ações factíveis para os gestores e profissionais de saúde.  

Observou-se, neste estudo, que alguns aspectos associados à satisfação do usuário 

diferiram entre os usuários cujas equipes que participam do programa desde o 1º ciclo e 

aqueles cujas equipes estavam em sua primeira participação. Essas diferenças podem ser 

atribuídas ao fato das equipes que já vivenciaram os dois ciclos terem passado, por melhorias 

no transcorrer dos ciclos avaliativos. Acredita-se que possíveis mudanças induzidas pelo 

PMAQ-AB possam ser melhor evidenciadas quando estudos de comparação forem realizados 

com os dados do 3º ciclo. 

Ressalta-se que o PMAQ-AB é um programa que deve ser continuado, pois em poucos 

ciclos, mostra-se como um instrumento político que pode modificar ou influenciar a 

direcionalidade da atenção à saúde. 

 Por fim, mudanças qualificadoras do cuidado advindas do PMAQ-AB trarão um novo 

significado para a prática cotidiana dos serviços e na satisfação dos usuários, principalmente, 

quando seus resultados forem devidamente analisados, divulgados e discutidos com os 

profissionais de saúde e gestores os quais têm governabilidade para modificar seus processos 

de trabalho e o planejamento dos serviços. 
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Anexo A - Instrumento de coleta de dados 

 

Questões do instrumento utilizado na Avaliação Externa no segundo ciclo do PMAQ-

AB que foram analisadas nesse estudo: 

 

Módulo III – Entrevista na Unidade de Saúde com Usuário 
 

III.3 - Identificação do usuário 

2º ciclo Variáveis   Respostas 

III.3.1 

 

Sexo 

Se FEMININO, abrir bloco II.12. 

 Masculino 

 Feminino 

III.3.2 Qual é a Idade do(a) senhor(a)?  Anos 

III.5 - Acesso aos serviços de saúde 

III.5.2 Chegar até essa unidade de saúde é: 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 Muito fácil 

 Fácil 

 Razoável 

 Difícil 

 Muito difícil 

 

III.5.7 

O horário de funcionamento desta unidade 

atende às suas necessidades? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não respondeu 

III.6 - Marcação de consulta(s) na unidade de saúde 

 

III.6.3/ III.6.3 

Quando o(a) senhor(a) consegue 

marcar consulta, normalmente é 

para o mesmo dia? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 

respondeu/não 
lembra 

III.8 - Atenção integral à saúde 

    

 

 

III.8.1 

Quando é atendido(a) nesta unidade, o(a) 

senhor(a) acha que a equipe busca resolver 

suas necessidades/problemas na própria 

unidade de saúde? 

 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 

  

 

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

 

III.8.2 

O consultório para o atendimento é um lugar 

reservado (tem privacidade)? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 

respondeu/não 
lembra 

 

 

III.8.3 

Nas consultas, os profissionais da equipe fazem 

o exame físico, examinam o seu corpo, sua 

garganta, a sua barriga? 

 

  

 

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

 

 

Os profissionais de saúde orientam o senhor(a) 

sobre o que fazer quando os seus sintomas estão 
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III.8.5 piorando? Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

III.8.6 Além da sua queixa os profissionais de saúde 

perguntam sobre outras questões da sua vida 

(exemplos: alimentação, lazer, exercício físico, 

problemas com álcool, drogas, violência)? 

  

 

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

    

III_8_7 O(a) senhor(a) se sente à vontade para falar com 

a equipe sobre suas preocupações? 

 

  

 

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

III_8_8 O(a) senhor(a) se sente respeitado(a) pelos 

profissionais em relação aos seus hábitos 

culturais, costumes, religião? 

 

  

 

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

III_8_9 Na opinião do(a) senhor(a), durante as 

consultas, os profissionais desta equipe sugerem 

soluções possíveis de serem realizadas? 

 

 

  

 

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não sabe/não respondeu 

III.9 - Vínculo, responsabilização e coordenação do cuidado 

    

III.9.1 O senhor(a) acha que o tempo de consulta com o 

médico é suficiente? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não respondeu 

 

 

III.9.3 

Nessa unidade de saúde, o(a) senhor(a) é 

atendido(a) pelo mesmo enfermeiro? 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 

  

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

  

Não sabe/não respondeu 

 

 

III.9.4 

Nessa unidade de saúde, o(a) senhor(a) é 

atendido(a) pelo mesmo enfermeiro? 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 

  

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

  

Não sabe/não respondeu 
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III.9.5 Os profissionais desta unidade lhe chamam pelo 

nome? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não respondeu 

 

 

III.9.6 

Os profissionais desta unidade costumam 

perguntar por seus familiares? 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 

Ler as opções de resposta para o entrevistado. 

  

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

  

Não sabe/não respondeu 

 

III.9.7 

Quando o(a) senhor(a) precisa tirar dúvidas após 

as consultas, 
tem facilidade para falar com os 

profissionais que lhe atenderam? 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

Ler as opções de resposta para o entrevistado. 

  

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não precisou tirar dúvidas 

 Não sabe/não respondeu 

 

III.9.9 

Quando o(a) senhor(a) interrompe o tratamento 

por algum motivo ou não vem à consulta nesta 

unidade de saúde, os profissionais procuram 

o(a) senhor(a) para saber o que aconteceu e 

retomar o atendimento? 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

Ler as opções de resposta para o entrevistado. 

  

Sempre 

 Na maioria das vezes 

 Quase nunca 

 Nunca 

 Não precisou tirar dúvidas 

 Não sabe/não respondeu 

III.10 - Coordenação do Cuidado 

III.10.0 O senhor já precisou ser encaminhado para 

outro profissional em outro serviço de saúde? 

 Sim 

 Não 

 Não sabe/não 

respondeu/não 

lembra 

III.11 - Visita Domiciliar 

III.9.23/III.11.1 O agente comunitário de saúde (ACS) visita 

o(a) senhor(a) na sua casa? 

 Sim 

 Não 

 Não há ACS nesta 

unidade de 
saúde ou no bairro 

 Não sabe/não respondeu 

III.22 - Satisfação do Usuário 

Sobre as condições de higiene e limpeza desta Unidade de Saúde 

 

 

III.22.1 

 

 

 

 

De forma geral, o que o(a) senhor(a) acha das 

instalações da unidade de saúde: 

 Estão em boas condições 

de 
uso 

 Estão em boas condições 

de 
limpeza 

 Tem a quantidade de 

cadeiras suficiente para as 

pessoas sentarem no local 

de espera 

 Nenhuma das anteriores 

 

 

III.22.2 

Como o senhor avalia as instalações da unidade? 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 

  

Muito bom 

 Bom 
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  Regular 

 Ruim 

 Muito ruim 

 Não sabe/não respondeu 

III.23 - Satisfação com o cuidado 

 

 

III.23.5 

Na sua opinião, o cuidado que o(a) senhor(a) 

recebe da equipe de saúde é: 

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

 

 

 

  

Muito bom 

 Bom 

 Regular 

 Ruim 

 Muito ruim 

 Não sabe/não 

respondeu/não lembra 

 

III.23.7 

De zero a dez, qual nota o(a) senhor(a) atribui 

para a sua satisfação com cuidado recebido 

pelo(a) médico(a)? Poderá marcar só uma opção 

de resposta. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Não se aplica (Se não 

tiver 

médico na equipe) 

 

III.23.8 

De zero a dez, qual nota o(a) senhor(a) atribui 

para a sua 

satisfação com cuidado recebido pelo(a) 

enfermeiro(a)? 
 
Poderá marcar só uma opção de resposta. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Não se aplica (Se não 

tiver 

enfermeiro na equipe) 

 
 
 
III.23.9 

De zero a dez, qual nota o(a) senhor(a) atribui 

para a sua 

satisfação com cuidado recebido pelo(s) 

técnico/auxiliar(es) 

de enfermagem? 

 
Poderá marcar só uma opção de resposta. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Não se aplica (Se não 
tiver 

técnico/auxiliar(es) de 

enfermagem na equipe) 

 

III.23.10 

De zero a dez, qual nota o(a) senhor(a) atribui 

para a sua 

satisfação com cuidado recebido 

pelo(s) agentes comunitários de saúde 

(ACS)?  

Poderá marcar só uma opção de resposta. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Não se aplica (Se não 

tiver agente comunitário 

de saúde na equipe)  

 

 

III.23.11 

De zero a dez, qual nota o(a) senhor(a) atribui 

para a sua 

satisfação com cuidado recebido pela equipe de 

recepção da Unidade de Saúde?  
 
Poderá marcar só uma opção de resposta. 

  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Não se aplica (Se não tiver 

equipe de recepção na 

Unidade de Saúde) 

III.24 - Mecanismos de participação e interação dos usuários 

III.24.1 Quando o(a) senhor(a) quer fazer uma 

reclamação ou sugestão na unidade de 

saúde, o(a) senhor(a) consegue? 

 

 

Se Não ou Nunca precisou, passar para questão 

III.24.3. Poderá marcar só uma opção de 

resposta. 

 Sim 

  

Sim, mas com dificuldade 

 Não 

 Nunca precisou 

 Não sabe/não 

respondeu/não 
lembra 

 


