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Resumo: O presente estudo teve como objetivo verificar a satisfação dos pacientes da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa quanto ao atendimento da recepção das clínicas odontológicas, implementada em 2017. Esse 

estudo, de caráter exploratório, coletou dados a partir de um questionário semi-estruturado aplicado em pacientes 

aguardando tratamento nas salas de espera da Universidade. O questionário avaliou a satisfação dos voluntários 

quanto a aspectos como o atendimento dos recepcionistas, a forma com que as informações foram dadas, a 

rapidez do atendimento, o conforto da sala de espera e a organização da recepção. Foram entrevistados 36 

voluntários, sendo 19 homens (53%) e 17 mulheres (47%), com idade média de 35±15 anos. Desses, 23 (64%) 

afirmaram já terem buscado atendimento na recepção. Não houve associação entre o gênero ou idade dos 

indivíduos na procura por atendimento (p=0,502 e p=0,727, respectivamente – Teste Exato de Fisher). Não 

houve diferença significativa entre as respostas dos entrevistados, considerando gênero e idade (p>0,05 – Teste 

de Mann-Whitney). Nenhuma resposta foi considerada extremamente negativa. No entanto, a maioria das 

respostas foi considerada neutra ou levemente positiva, com poucas respostas extremamente positivas. Esse 

estudo permitiu a identificação de algumas fragilidades no atendimento da recepção, que serão discutidas e 

aperfeiçoadas futuramente.  
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PROJETOS VINCULADOS 

Não há projetos vinculados a este projeto de extensão. 

PÚBLICO-ALVO  

As ações promovidas estão destinadas aos pacientes das clínicas odontológicas da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) e aos alunos participantes do Projeto 

“Estruturação do Setor de Triagem para as Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual 

de Ponta Grossa”. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

Ponta Grossa e municípios vizinhos (PR, Brasil). 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

O presente estudo foi realizado na Universidade Estadual de Ponta Grossa, Campus 

Uvaranas, Bloco M, nas salas de espera próximas às clínicas odontológicas. 

JUSTIFICATIVA 

A recepção das clínicas odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa foi 

inaugurada no dia 11 de agosto de 2017 com o objetivo de melhorar o atendimento prestado à 

comunidade. Antes de sua implementação, não existia um acesso direto às informações 

necessárias para que os pacientes obtivessem o tratamento desejado. Para conseguirem 

atendimento, os indivíduos aguardavam nas portas das clínicas ou pediam informações pelos 

corredores da Universidade.  

Segundo a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde do Sistema Único de Saúde 

(SUS), todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). Além disso, vale destacar a importância do acesso e do 

acolhimento como elementos essenciais no atendimento do indivíduo e da coletividade 

(AZEVEDO, BARBOSA, 2007). A implementação da recepção das clínicas odontológicas 

teve como objetivo cumprir esse pressuposto. 

Atualmente, com a existência do projeto “Estruturação do Setor de Triagem para as 

Clínicas Odontológicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa”, alunos de diferentes 

períodos da graduação participam do atendimento e acolhimento dos pacientes, realizando 
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seus cadastros e dando-lhes informações e orientações. No entanto, desde a sua 

implementação, não foi realizado qualquer tipo de avaliação referente à qualidade dos 

serviços prestados pela recepção. O presente estudo foi realizado para averiguar a satisfação 

dos pacientes quanto à recepção para, futuramente, propor melhorias no atendimento 

oferecido. 

OBJETIVOS 

O objetivo desse estudo foi verificar a satisfação dos pacientes da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa quanto ao atendimento da recepção das clínicas odontológicas.  

METODOLOGIA 

Esse estudo possui caráter exploratório e foi conduzido na Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (UEPG, Paraná, Brasil) durante os meses de maio e junho de 2019. Um 

questionário semi-estruturado foi aplicado em pacientes que aguardavam atendimento nas 

salas de espera das clínicas odontológicas da Universidade. Os participantes foram 

previamente informados sobre os objetivos do trabalho, seu caráter de voluntariedade e de 

não-identificação, assim como sobre o destino dos dados. 

           O instrumento utilizado foi elaborado com base em estudos prévios (RIBEIRO, 

TEIXEIRA, COIMBRA, 2017; SCHMIDT et al., 2014) e era composto por seis questões 

objetivas e uma questão aberta, além de questões referentes aos dados sociodemográficos. O 

conteúdo das perguntas estava relacionado às possíveis melhorias geradas desde a 

implementação da recepção e à satisfação do usuário quanto ao atendimento, à forma com que 

as informações foram dadas, à rapidez do atendimento, ao conforto da sala de espera e à 

organização da recepção. A questão aberta permitiu aos pacientes expressarem suas queixas 

ou darem sugestões. Pacientes que nunca buscaram atendimento na recepção não 

responderam ao questionário. 

           A aplicação dos questionários foi feita semanalmente por um único pesquisador 

participante do projeto de extensão, em diferentes horários e em diferentes salas de espera. Os 

dados foram tabulados em planilhas do Excel (Microsoft® Excel, 2016) e analisados através 

de estatística descritiva, expressa em porcentagens, e analítica, utilizando o Teste Exato de 

Fisher e o Teste de Mann-Whitney por meio do software SPSS (IBM SPSS 21; SPSS Inc., 

IBM Company, Armonk, NY, EUA). 
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RESULTADOS 

Participaram da pesquisa 36 pacientes, sendo 53% do gênero masculino (n=19) e 

47% do gênero feminino (n=17). A idade dos voluntários variou de 16 a 73 anos, com média 

de 35±15 anos. Com relação às necessidades de tratamento, Periodontia apresentou o maior 

índice de procura (42%), seguida por atendimentos de urgências no Plantão (19%) e 

Endodontia (14%). Outros tipos de tratamento somaram 25%. 

Dos 36 participantes, cerca de 64% (n=23) relatou já ter procurado atendimento pela 

recepção. Desses, 11 (48%) eram do gênero masculino e 12 (52%) do feminino. Dentre eles, 9 

(39%) possuíam 40 anos ou mais e 14 (61%) menos de 40 anos. Não houve associação entre o 

gênero ou idade e a busca por atendimento na recepção (p=0,502 e p=0,727, respectivamente 

- Teste Exato de Fisher). Os outros 13 voluntários (36%) não responderam as demais 

perguntas do questionário, visto que nunca buscaram informações na recepção, como mostra a 

Figura 1. 

 

Figura 1. Distribuição dos indivíduos que procuraram ou não o atendimento da recepção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: (A) Distribuição percentual de acordo com o gênero, diferença não significativa (p=0,502). (B) 

Distribuição percentual de acordo com a idade, diferença não significativa (p=0,727). Teste Exato de Fisher.    

 

Não houve diferenças significativas em nenhuma das questões, considerando gênero 

e idade (p>0,05 – Teste de Mann-Whitney). A distribuição das médias e desvios-padrão é 

apresentada na Figura 2. 
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Figura 2. Distribuição das médias e desvios-padrão das respostas ao questionário 

Legenda: Média e desvio padrão dos escores da escala Likert das questões que avaliaram o grau de satisfação 

dos indivíduos com o serviço de recepção das Clínicas Odontológicas do Curso de Odontologia da Universidade 

Estadual de Ponta Grossa no segundo bimestre de 2019. (A) Gênero; (B) Idade. Diferença não significativa, 

considerando todas as questões tanto para gênero como para idade (p>0,05, Teste de Mann-Whitney). 

Q1. Você concorda que a recepção melhorou o atendimento dos pacientes da UEPG?; Q2. Quanto ao 

atendimento prestado na recepção, eu me senti; Q3. Quanto à forma com que as informações foram dadas na 

recepção; Q4. Quanto à rapidez do atendimento pela recepção; Q5. Quanto ao conforto da sala de espera; Q6. 

Quanto à organização da recepção. 

 

Com relação à afirmação de que houve melhora no atendimento dos pacientes com a 

implementação da recepção, 43% (n=10) dos pacientes responderam que concordam e outros 

43% (n=10) revelaram nunca ter estado na UEPG antes da criação da recepção. Apenas 1 

paciente (4%) discordou da afirmação e nenhum paciente discordou plenamente. 

Em relação à satisfação dos pacientes quanto ao atendimento da recepção, 61% 

(n=14) relatou ter sido tratado normalmente e 35% (n=8) afirmou ter sido bem tratado. 

Apenas 1 paciente (4%) queixou-se de ter sido maltratado e nenhum paciente afirmou ter sido 

muito maltratado ou muito bem tratado.  

Quanto à forma com que as informações são dadas na recepção, cerca de 60% (n=14) 

dos voluntários afirmaram que as informações dadas foram suficientes e bem explicadas. 

Mais de 20% (n=5) dos pacientes afirmaram que várias informações foram dadas, mas não 

foram bem explicadas e 17% (n=4) reportaram que algumas informações foram dadas, mas 

não foram bem explicadas. Contudo, nenhum paciente se queixou dizendo que nenhuma 

informação lhe foi dada ou que poucas informações foram dadas. 

Sobre a rapidez do atendimento prestado pela recepção, cerca de 50% (n=12) dos 

pacientes afirmaram ser normal. Mais de 25% (n=6) consideraram o atendimento como rápido 

e 17% (n=4) julgaram o atendimento como devagar. Nenhum paciente afirmou ser muito 

devagar.  

A respeito do conforto da sala de espera, a grande maioria (69%, n=16) relatou achar 

a sala de espera “normal”. Cerca de 20% (n=5) a consideraram confortável e apenas 9% (n=2) 
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muito confortável. Nenhum paciente considerou a sala de espera desconfortável ou muito 

desconfortável. 

Em relação à organização da recepção, a maioria dos voluntários (61%, n=14) 

relatou achar a organização “normal”. Apenas 17% (n=4) considerou a recepção organizada e 

13% (n=3) como muito organizada. Dois pacientes (9%) julgaram a recepção desorganizada. 

Nenhum paciente afirmou que a recepção é muito desorganizada. 

Apenas 22% (n=5) dos pacientes deram sugestões sobre como melhorar a recepção. 

Queixas referentes à demora do atendimento, à forma com que o recepcionista tratou o 

paciente e à falta de informações necessárias para o plantão ou para localizar as clínicas foram 

registradas. Todas essas reclamações foram reportadas por pacientes com mais de 30 anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da grande maioria das respostas possuir caráter neutro ou levemente positivo, 

foi possível identificar alguns pontos que podem ser melhorados futuramente, visto que em 

alguns aspectos poucos comentários foram extremamente positivos. Há de se ressaltar que 

nenhuma resposta obtida por essa pesquisa foi extremamente negativa. Os resultados obtidos 

serão importantes para aperfeiçoar o atendimento prestado pela recepção.  

 

APOIO 

Não possui apoio de órgãos financiadores. 
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