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Resumo
A Política Nacional de Humanização (PNH) fundamenta a essencialidade do trabalho
sendo a avaliação da satisfação do usuário uma ferramenta para desenvolver estratégias
de gestão. Valorizou-se a Ouvidoria como “canal de escuta”, sendo o tempo de espera
para ser atendido a maior demanda encaminhada à Ouvidoria. O estudo objetivou
melhorias contínuas nos processos de trabalho do HD para assegurar qualidade e avaliar
a percepção do usuário quanto ao horário de consulta. Estudo realizado no Hospital
Dia/HC/UNICAMP. Aplicou-se o “Questionário de satisfação do usuário do Hospital
Dia” de 01/06 a 30/09/2010 e de 02/04 a 30/06/2012. A técnica de pesquisa foi desk
research. Avaliou-se seis pontos do atendimento: “tempo de espera das consultas”,
“tempo de duração das consultas”, “acomodações”, “recepção”, “enfermagem”,
“médicos”. As variáveis foram classificadas: “insatisfeito” (I), “satisfeito” (S), “muito
satisfeito” (MS). Participaram da pesquisa em 2010, 378 (50,3%) usuários dos 748
adscritos ao HD e, em 2012, 362 (50%) dos 724 pacientes adscritos. Em 2010, 173
(45,8%) usuários classificaram como “insatisfatório” o “Tempo de espera das
consultas”, 146 (38,6%) como “satisfatório”, 43 (11,4%) “muito satisfatório” e 16
(4,23%) “não respondeu”. Em 2012, houve significativa melhora dos resultados e o
“Tempo de espera das consultas” manteve-se como fator de insatisfação para 106 (37%)
usuários, 133 (46%) para “S”, 42 (15%) para “MS” e 9 (3,1%) “NR”. Os resultados
reforçam o valor das políticas públicas como estímulo aos profissionais para
melhorarem os processos de trabalho e aos usuários para serem ativos na construção do
SUS com vínculo e humanização.
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