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1. Resumo 

O presente estudo está se desenvolvendo com o objetivo de caracterizar o perfil 

socioeconômico e a satisfação dos pacientes atendidos na clínica de graduação do Curso de 

Odontologia da UNAERP. Trata-se de estudo transversal e descritivo, com a população de 

estudo composta por pacientes que estão em tratamento odontológico. A amostra é de 

conveniência e foi desenvolvido como instrumento de coleta de dados um questionário com 

20 questões, abertas e fechadas, com o objetivo de caracterizar a amostra e também avaliar a 

satisfação do usuário em relação ao atendimento. A aplicação do questionário teve inicio no 

mês de abril de 2015 e até o momento foram entrevistadas 100 pessoas. Os resultados 

preliminares indicam que a maioria (69%) dos participantes eram mulheres, com 50 anos ou 

mais de idade (54%) e casadas (61%). Quanto a possíveis melhorias em relação ao 

atendimento clínico 38% sugeriram a redução no tempo de espera para atendimento e sobre 

os motivos que geram medo durante o tratamento odontológico, 58% dos entrevistados não 

apresentam qualquer tipo de medo. Espera-se que a resposta dos pacientes funcione como 

um instrumento para auxiliar o processo de avaliação, uma vez que poderá se capaz de 

apontar melhorias e mudanças, além de sugerir caminhos para atingir os propósitos citados. 

2. Introdução                                                                                    
Em decorrência do forte compromisso com a formação profissional qualificada e 

preparada para atuar na sociedade na qual estão inseridas, as universidades funcionam como 

prestadoras de serviços à comunidade. No âmbito da saúde, as instituições de Ensino Superior 

devem atuar consoante aos pressupostos do sistema de saúde vigente no País, já que se 

apresentam como possibilidade de atendimento para milhares de usuários dos serviços de 

saúde. Dentro desse contexto, as clínicas odontológicas pertencentes às instituições de ensino 

devem atender as demandas dos usuários que as procuram, devendo estar preparadas para 

resolução de seus problemas (COSTA et al ;2010).  

A avaliação do ensino odontológico e do serviço de saúde prestado pela universidade 

deve ser permanente. O objetivo do atendimento aos usuários nas clínicas universitárias deve 

responder à necessidade de formação e treinamento prático e técnico dos alunos, sem excluir 

o ideal ético de suprir as necessidades de saúde e as demandas dos usuários que procuram 

esse tipo de serviço, bem como a formação humanizada e ética dos profissionais de saúde 

(TIEDMANN et al., 2005). 



 

 

Assim, os estudos sobre satisfação do usuário são importantes, porque podem 

contribuir para o planejamento de medidas visando à superação das limitações detectadas 

com base nas informações adquiridas (Mialhe et al, 2008). Para se alcançar a satisfação do 

paciente, além da qualidade do profissional e da infraestrutura didática e operacional da 

clínica, é necessário que seja implantada uma política educacional que considere professores e 

alunos conscientes e também engajados em um processo de transformação social do homem 

que revele a ética odontológica e que considere, com dignidade, o real compromisso que o 

profissional de odontologia deve ter com a sociedade brasileira (Pompeu et al, 2012).  

3. Objetivos 

O estudo teve como objetivo caracterizar o perfil socioeconômico dos pacientes 

atendidos na clínica de graduação do Curso de Odontologia da UNAERP e identificar os 

motivos para a procura do serviço.  

4. Metodologia 

O estudo do tipo descritivo e transversal está sendo realizado a partir da aplicação de 

questionário em pacientes que estão em tratamento na clínica odontológica da UNAERP. A 

população de estudo é composta por pacientes com 18 anos ou mais de idade e a amostra é 

de conveniência. Os dados começaram a ser coletados no mês de abril de 2015 e até o final do 

mês de agosto, já haviam consentido em participar do estudo 100 pacientes. 

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de 

acordo com os preceitos do Comitê de Ética em Pesquisa. 

5. Desenvolvimento 

O estudo consta de aplicação de questionário em pacientes adultos que estão em 

tratamento na clínica odontológica da UNAERP. Como instrumento de coleta dos dados está 

sendo utilizado questionário com 20 perguntas, abertas e fechadas, e pré testado em 

população similar à de estudo.  

Estão sendo coletados os seguintes dados: identificação do paciente (procedência); 

variáveis demográficas (gênero e idade); variáveis socioeconômicas (renda familiar mensal – 

em salários mínimos, escolaridade), os motivos da procura pelo serviço satisfação em relação 

ao atendimento na clínica (medo do atendimento, solução do problema inicial, propostas para 

melhoria do atendimento na visão do participante, ambiente em que foi atendido).  



 

 

A análise dos dados foi realizada por meio de estatística descritiva para a confecção de 

tabelas. 

6. Resultados preliminares 

Dos 100 pacientes entrevistados até o momento, os dados demográficos indicam que a 

maioria (69%) eram mulheres, com 50 anos ou mais de idade (54%) e casadas (61%). A maioria 

(51%) dos participantes declarou vínculo de trabalho com renda e para 73% deles a renda 

familiar ficava entre 1 e 3 salários mínimos. 

Quanto a possíveis melhorias em relação ao atendimento clínico 38% sugeriram a 

redução no tempo de espera para atendimento e sobre os motivos que geram medo durante o 

tratamento odontológico, 58% dos entrevistados não apresentam qualquer tipo de medo, 25% 

possuem medo a anestesia e 6% possuem medo dos instrumentais.  
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