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RESUMO

Para que a qualidade dos serviços de saúde seja uma

realidade, medidas tecno-científicas e de racionalidade

administrativas devem ser tomadas. Porém, é preciso

muito mais, principalmente estar atentos a princípios e

valores entre gestores, profissionais e usuários. Este relato

apresenta a pesquisa realizada com o objetivo de investigar

a qualidade dos pacientes que procuram o Hospital Cristo

Redentor. Aplicou-se um questionário semi-estruturado a

58 pacientes com idades, sexo e patologias variadas. Os

resultados mostram que o trabalho de atendimento

humanizado conquistou uma melhor qualidade no

atendimento à saúde dos usuários e nas condições de

trabalho dos profissionais de saúde.

PALAVRAS-CHAVE

Atendimento, humanização.

ABSTRACT

Techno-scientific and administrative-rationality measures

should be taken in order that the health-service quality is

a reality. However, it's necessary much more, mainly to

be attentive to principles and values among managers,

professionals and users. This report shows the research

developed aiming at investigating the patients' quality that

look for assistance at Hospital Cristo Redentor. A semi-

structured questionnaire was administered to 58 patients

with different ages, sex and pathologies. The results show

that the humanized care  got  a better quality of health

care for the users and for the health professionals' work

conditions.
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INSTITUIÇÃO HOSPITALAR

A Sociedade Hospitalar Beneficente de Ma-
rau foi fundada em 20 de fevereiro de 1976,
tendo sua sede na cidade de Marau/RS, estabe-
lecida em prédio próprio, com uma área cons-
truída de 4.100 m2, possui 59 leitos. Constitui-
se em uma unidade civil leiga, beneficente, com
autonomia administrativa e financeira, sem pre-
conceito ou restrições políticas, raciais e soci-
ais, atuando na área hospitalar e prestando seus
serviços ao município de Marau e região.

ATENDIMENTO HUMANIZADO

A proposta do atendimento humanizado
tem como meta uma nova cultura institucional,
que possa instaurar, entre outras coisas, o bem-
estar físico, psíquico e social dos usuários dos
serviços de saúde, resgatando, assim, a dignida-
de e o compromisso com o paciente.

Sabe-se da necessidade da tecnologia utili-
zada para o benefício físico do paciente, ferra-
menta fundamental para um diagnóstico mais
preciso e também do espaço físico adequado a
estes atendimentos, mas, sem dúvida nenhuma,
o atendimento, quando humanizado, envolven-
do o profissional e a instituição com objetivo claro
de um bem-estar geral, garante a atenção básica
de saúde, levando à eficiência, relacionando com
a qualidade do atendimento personalizado.

A qualidade no atendimento tem sido consi-
derada como um diferenciador, pois vem ao en-
contro das expectativas dos usuários. Por este mo-
tivo, a instituição hospitalar, optando por este aten-
dimento em favor do ser humano, preocupa-se com
a melhoria permanente na qualidade de sua gestão
e assistência, integrando a área médica, tecnológi-
ca, administrativa, econômica e assistencial, com
foco no paciente.

O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Como o acesso ao Sistema Único de Saúde -
SUS é de direito de todos os cidadãos brasileiros,
cabe a ele,  assim como ao governo, a responsabili-
dade pela nova roupagem que o SUS está adquirin-
do. Com a facilidade da descentralização através da
regionalização e da municipalização, fica mais fácil à
população articular-se, unindo esforços em prol da
melhoria deste serviço.

Sabe-se que cada município brasileiro destina
verbas diferentes à saúde, porém, ao serem repas-
sadas as instâncias de atendimento, o desafio maior
é a eficácia no que concerne à qualidade do serviço.
Quanto maior a integração, a comunicação e o re-
conhecimento mútuo dos profissionais e usuários,
menor será a ineficácia dos atendimentos, ou seja, a
proposta de humanização dos serviços públicos de
saúde é a melhoria dos atendimentos à população.
Pensando nisto, o Hospital  Cristo Redentor viabili-
zou o atendimento humanizado.
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TABELA  1 –  AS CARACTERÍSTICAS DA PARTE FÍSICA DO HOSPITAL

GRAU DE SATISFAÇÃO COMUNICAÇÃO RECEPÇÃO INTERNAÇÃO ACOMODAÇÃO SANIFICAÇÃO

Ruim 1,29% 0,41% 2,58% 1,69% 0,47%

Razoável 6,44% 4,07% 2,15% 11,30% 6,64%

Bom 38,20% 34,15% 26,18% 29,38% 33,18%

Muito bom 29,19% 28,05% 34,76% 27,12% 32,70%

Excelente 24,89% 33,33% 34,33% 30,51% 27,01%

Fonte: Dados HCR

OBJETIVO GERAL

– Investigar a qualidade do atendimento

dos pacientes que procuram o Hospital

Cristo Redentor (HCR) – Sociedade

Hospitalar Beneficente de Marau, com

vistas a um atendimento humanizado.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

– Investigar como o atendimento huma-

nizado trouxe uma melhoria no aten-

dimento ao paciente;

– Avaliar os atendimentos realizados no

Hospital Cristo Redentor no período

de 10 de agosto a 10 de setembro de

2004;

– Garantir conforto ao paciente no perío-

do em que esteve utilizando os serviços

do Hospital Cristo Redentor.

METODOLOGIA

A amostra foi composta por cinqüenta e oito

(58) pacientes de ambos os sexos, idades, e patolo-

gias diferentes, internados no Hospital Cristo Re-

dentor de Marau, RS. Os participantes foram convi-

dados a responder um questionário semi-estrutu-

rado, contendo perguntas a respeito dos atendimen-

tos oferecidos pelo hospital no período de  10 de

agosto a 10 de setembro do ano de 2004.

Ao distribuir os questionários, foi explicado

ao paciente que o principal objetivo de seu pre-

enchimento era saber sobre a qualidade do aten-

dimento ao paciente, oferecido pelo Hospital

Cristo Redentor.

Tomou-se o cuidado em explicar que o pre-

enchimento dos questionários seria voluntário

e o não preenchimento não acarretaria prejuízo

algum ao atendimento institucional ao paciente.

RESULTADOS

Os resultados da pesquisa foram de grande

valia no processo de humanização, já que, ao

saber como está a qualidade dos serviços ofere-

cidos ao paciente, tem-se a possibilidade de

melhorar este atendimento.

As respostas obtidas através do questioná-

rio fornecido aos pacientes do Hospital Cristo

Redentor foram agrupadas, chegando-se aos

resultados apresentados nas tabelas abaixo.

Na tabela 1, estão representadas as questões

que dizem respeito à parte física do Hospital. Foi

analisado o grau de satisfação dos pacientes nos

itens Comunicação, Recepção e Internação, pro-

curando verificar como o paciente se sentia ao

chegar no Hospital, qual a receptividade ofere-

cida a ele. Nos quesitos “Acomodação e Sanifi-
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cação”, buscou-se a visão do paciente quanto à

limpeza e estrutura oferecida pelo hospital.

Concluiu-se, através dos dados obtidos, que,

ao passarem pela Internação, 2,58% dos pacientes

qualificaram o serviço como‘Ruim’,

sendo o maior índice de rejeição ob-

tido entre os setores, e 34,33% qua-

lificaram como ‘Excelente’, maior ín-

dice de aceitação entre os setores.

Essa contradição pode ser explica-

da por ser um setor burocrático,

onde a atenção e o cuidado com o

emocional do paciente e seus fami-

liares devem ser redobrados. Os de-

mais setores apresentam os maio-

res índices entre ‘Bom’ e ‘Muito

Bom’. A intenção do Hospital é me-

lhorar cada vez mais, para que não

se tenha conceito ‘Ruim’ e se man-

tenha sempre um atendimento no

‘Excelente’.

Através do gráfico 1, pode-se

visualizar melhor o grau de satisfa-

ção dos pacientes do Hospital Cris-

to Redentor – HCR, quanto à parte

física.

Avaliou-se, também, a qualida-

de dos serviços técnicos do hospital,

Raio X, Laboratório e Bloco Cirúrgi-

co. Observou-se uma boa aceitação

por parte dos pacientes quanto aos

serviços técnicos oferecidos. O grá-

fico 2 demonstra esse resultado.

Pode-se observar uma boa

aceitação por parte dos pacientes

que utilizaram os serviços técnicos

do hospital, no que se refere à qua-

lidade no atendimento, com desta-

que ao Bloco Cirúrgico, onde

56,83% dos entrevistados conside-

raram o atendimento ‘Excelente’.

O questionário fornecido

aos pacientes identificou qual a

percepção do paciente quanto

GRÁFICO 1: PERFIL DOS SERVIÇOS DA PARTE FÍSICA DO HOSPITAL

GRÁFICO 2: PERFIL DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO HOSPITAL CRISTO REDENTOR

GRÁFICO 3: PERFIL DA ÁREA CLÍNICA DO HOSPITAL
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à área clínica: Nutrição, Fisioterapia, Enferma-

gem e o Atendimento Médico. Na tabela acima,

pode-se verificar que houve satisfação dos clien-

tes quanto a essas importantes áreas.

Através do gráfico 3 pode-se observar melhor

o grau de satisfação dos pacientes do HCR quanto à

área clínica. Em geral, a qualidade é considerada de

boa a excelente, porém algumas áreas merecem um

pouco mais de atenção, como a Nutrição, que ob-

teve os maiores índices de satisfação ‘Ruim’ e ‘Ra-

zoável’, 1,79% e 5,38%, respectivamente.

 A avaliação dos dados através de tabelas e

gráficos tem por objetivo a comparação e a

melhor visualização da satisfação dos pacientes

internados no Hospital Cristo Redentor nos di-

versos setores e serviços oferecidos pelo hospi-

tal, a fim de que, cada vez mais, possa ser ofere-

cido um atendimento de qualidade.

DISCUSSÕES

A análise dos dados coletados nas entre-

vistas evidenciou que, quando existe qualida-

de no atendimento, bem como integração do

profissional com o usuário, o atendimento hu-

manizado acontece. Desde o primeiro conta-

to que o paciente faz com o hospital até a sua

alta, é de fundamental importância o trabalho

humanizado.

Quando uma pessoa procura um serviço de

saúde é porque lhe falta saúde física e psicológi-

ca. Sabemos da importância da necessidade de

integração corpo e mente; quando algo não está

bem, o sofrimento é inevitável. O paciente pro-

cura alguém que saiba entender seu sofrimento,

se solidarize com ele e o ouça com ouvidos lim-

pos, sem qualquer preconceito.

TABELA  3 –  CARACTERÍSTICAS DA ÁREA CLÍNICA DO HOSPITAL

GRAU DE NUTRIÇÃO FISIOTERAPIA ENFERMAGEM ENFERMAGEM ATENDIMENTO
SATISFAÇÃO DIURNO NOTURNO MÉDICO

Ruim 1,79% 0,00% 0,41% 0,85% 0,00%

Razoável 5,38% 0,00% 2,89% 2,98% 2,97%

Bom 36,77% 32,86% 20,66% 24,68% 30,20%

Muito bom 23,32% 22,86% 29,75% 22,98% 18,32%

Excelente 32,74% 44,29% 46,28% 48,51% 48,51%

Fonte: Dados HCR

TABELA  2 –  CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DO HOSPITAL

GRAU DE SATISFAÇÃO RAIO X LABORATÓRIO BLOCO CIRÚRGICO

Ruim 0,80% 0,00% 0,00%

Razoável 1,60% 0,98% 0,00%

Bom 33,60% 34,31% 21,58%

Muito bom 35,20% 24,51% 21,58%

Excelente 28,80% 40,20% 56,83%

Fonte: Dados HCR
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Ao ficar internado, não só o paciente como
sua família, precisam de um acompanhamento
humanizado, já que ambos esperam por isso.

Segundo Maria Julia Paes da Silva (2000), “o
familiar ajuda a entender o paciente, e, por isto,
é importante na tarefa de reequilibrar e reani-
mar o doente”.

Os familiares e acompanhantes querem,
também, estar a par da condição de saúde de
seu ente querido, ter acesso a ele, e, da mesma
maneira, sentir ao  cortesia, carinho e compe-
tência da equipe.

Nas horas de sofrimento e dor, é bom que
a pessoa tenha alguém ao lado que esteja segu-
ra, tranqüila e que fale francamente, fazendo o
possível para sua recuperação. Este é o verda-
deiro sentimento do paciente.

A alegria dos atendentes contagia pacientes
e familiares. Segundo uma fábula chinesa um
amigo disse ao outro em uma ponte:

“Olhe como os peixes estão alegres no rio!”
O outro replicou: “Como você sabe?” O primei-
ro respondeu: “Por minha alegria em cima da
ponte”.

A alegria, o amor, a liberdade e a coragem
são contagiantes. É muito mais fácil suportar uma
situação difícil quando se está em um ambiente
estruturado e ao lado de pessoas humanizadas.

Ao retornar para casa, o paciente, que teve
o atendimento humanizado, demonstrou maior
tranqüilidade em relação ao seu atendimento,
sabendo que, se necessitar voltar, encontrará um
ambiente já conhecido, bem como, se precisar
indicar o serviço a alguém, poderá fazê-lo com
segurança.

O Atendimento Humanizado é uma reali-
dade que, aos poucos, está tomando conta das
instituições de saúde. Começou devagar e, hoje,
é de fundamental importância.

“Comece fazendo o que é necessário de-
pois o que é possível e, de repente você estará
fazendo o impossível” (São Francisco de Assis).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados coletados no questionário forne-
cem subsídios para uma atuação cada vez me-
lhor, objetivando a qualidade dos serviços pres-
tados aos pacientes do Hospital Cristo Reden-
tor de Marau. Esta postura parece essencial na
construção de uma nova etapa da saúde pública.

A primeira ação no processo de humaniza-
ção é a comunicação. Sem uma boa comunica-
ção, não há humanização. A humanização, por-
tanto, depende da nossa capacidade de falar e
ouvir, pois só podem ocorrer mudanças quando
há diálogo.

Neste sentido, humanizar a assistência hos-
pitalar implica em dar acesso à palavra do usuário
e à palavra dos profissionais da saúde, de forma
que possam fazer parte de uma rede de discus-
sões que pense e promova ações modificadoras.

Este processo envolve tudo o que se en-
contra dentro do hospital, desde a chegada do
paciente, onde ele possa encontrar uma recep-
tividade de qualidade, até sua saída do ambiente
hospitalar, onde possa indicar os serviços a ou-
tros usuários.

Para que isto realmente ocorra, a utilização
de um questionário, fornecendo todas as infor-
mações necessárias a um bom atendimento, é
importante, pois muitas coisas podem ser es-
truturadas e outras melhoradas.

A humanização é um processo amplo, de-
morado e complexo, ao qual se oferecem mui-
tas resistências, pois envolve mudanças, o que
gera insegurança. Sempre os padrões conheci-
dos são mais seguros, porém, é nos processos
novos que há a possibilidade de criar e melhorar
os padrões de atendimento.

Por isto, através deste estudo, pode-se ob-
servar que, nesta construção do processo de
humanização, tem-se uma longa caminhada a
percorrer, na qual já foi dado o passo inicial, e a
continuidade é só uma questão de tempo.
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