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RESUMO 

 

No contexto actual dos serviços de saúde verifica-se uma preocupação, em crescendo 

permanente, com os aspectos que interferem na satisfação dos utentes. Em virtude da 

gestão da qualidade dos serviços de saúde considerar imprescindível, como indicador a 

“satisfação do utente”, para avaliação da qualidade dos cuidados prestados. Coloca o 

cliente/utente no centro de todas as decisões e confere-lhe o empowerment que lhe é 

devido. Assim, a partir da prática de Técnica de Análises Clínicas surgiu a necessidade 

de “escutar” os utentes que diariamente são atendidos na central de colheitas.  

Neste contexto, o objectivo deste estudo é avaliar o grau de satisfação dos utentes com 

os cuidados prestados no processo de colheitas de sangue. 

A população alvo deste estudo, compreende os Utentes que recorrem ao Serviço de 

Central de Colheitas da Unidade Maternidade Júlio Dinis do Centro Hospitalar do 

Porto, sendo a amostra constituída por 742 mulheres, devido ao âmbito de actuação 

desta instituição. Tendo por base a questão de investigação “Em que medida o serviço 

central de colheitas contribui para a satisfação do utente?”, desenvolvemos um estudo 

do tipo exploratório - descritivo, transversal, e de natureza quantitativa.  

Os dados que serviram de base a este estudo foram recolhidos através da aplicação de 

um questionário adaptado, em virtude de não existir na literatura questionários 

aplicados à realidade do serviço em estudo. Fizemos uma adaptação do questionário 

denominado de “Como vê o seu hospital”, inserido no sistema IAQH (Instrumentos de 

Avaliação da Qualidade Hospitalar) e da autoria do Centro de Estudos e Investigação 

em Saúde da Universidade de Coimbra.  

Os resultados demonstram que as utentes satisfeitas com os serviços prestados, a 

principal razão da escolha da instituição foi o atendimento, as utentes voltariam a 

utilizar este serviço, e recomendariam este serviço a outros. No entanto, em relação às 

informações sobre o local e o modo de reclamação dos serviços, 79,5% das utentes 

refere nunca ter tido esse tipo de informação. 

Palavras-Chave: Serviços de Saúde, Qualidade, Satisfação, Utente. 
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ABSTRACT 

 

In the present state of health services it is noticed a growing permanent worry about the 

issues that meddle with user satisfaction. In accordance with the fact that management 

of health services quality considers “user/customer satisfaction” as an indispensable 

indicator to assess the quality of the provided medical care. This sets the customer/user 

in the centre of all decisions and grants its due value. Therefore, from the experience of 

being a Clinical Technical Analyst, came out the need of “listening” to the users that are 

daily seen at the blood sampling centre. 

In this context, the objective of this study is to assess the users’ degree of satisfaction 

with the provided care in the blood sampling process. 

The target population of this study comprises the users that attend the Serviço de 

Central de Colheitas da Unidade Maternidade Júlio Dinis do Centro Hospitalar do 

Porto, and the sample is formed by 742 women, due to the nature of this institution. 

Starting from the question “To what extent does the central blood sampling centre 

contribute to user/customer satisfaction?”, we have developed an exploratory type 

study, descriptive, cross-disciplinary and of quantity nature. 

The information that was used as the grounding of this study was gathered by using an 

adapted questionnaire, as there weren’t any of these applied to the reality of the service 

in study. We adapted the questionnaire named “Como vê o Hospital?” (How do you see 

the Hospital?) that was part of the IAQH - Instrumentos de Avaliação da Qualidade 

Hospitalar (Means to Assess Hospital Quality) made by Centro de Estudos e 

Investigação em Saúde da Universidade de Coimbra.  

The results have shown that the users are satisfied with the provided services, the main 

reason for the choice of the institution was the service. The users would use the service 

again and would recommend this service to others. However, 79,5 % of the users refer 

to have no information about where or how to complain about the services provided. 

 

Keywords: Health Services, Quality, Satisfaction, User.  
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INTRODUÇÃO 

 

“Qualidade em Saúde é um conceito fluido, 
abstracto e de complexa definição, mas 

que deve ser proposto em cada 

sociedade ou grupo social ”. 

 

(Donabedian, in Kluck, 2005, p.2) 
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INTRODUÇÃO 

 

      “ Pensar globalmente, agir localmente” 

          John Naisbitt 

Em Portugal, o sector da saúde é o maior da economia portuguesa com despesas na 

ordem dos 10% do PIB. Tanto pela sua importância específica como pela sua dimensão, 

é crucial que uma boa gestão dos recursos conduza à eficiência na sua utilização e à 

criação de valor e de mais saúde para os portugueses.  

O historial recente da evolução dos Serviços de Saúde, mormente os hospitalares, 

caracteriza-se por uma mudança profunda e veloz dos modelos de gestão. O uso 

crescente das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) em Saúde é 

incontornável. Tal facto deve-se, quer à inovação tecnológica, quer às mudanças 

políticas e sociais. Daqui resultam dois efeitos imediatos: por um lado, maior facilidade 

organizacional e por outro, devido ao grau de complexidade, intangibilidade, 

ambiguidade e heterogeneidade dos serviços de saúde; o que exige a todos os 

intervenientes no processo mais competências.  

Os benefícios daqui resultantes são incalculáveis, quer no enfoque da pesquisa científica 

nas áreas biomédica, genética e epidemiológica, quer ao nível das mais variadas práticas 

organizacionais, protocolos de actuação e sistemas de benchmarking em tempo real.  

Com as alterações surgidas muito recentemente no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 

de que se destacam: 

 transformação dos Hospitais em Sociedades Anónimas (SA); 

 criação dos Hospitais Empresa (EPE); 

 Unidades Locais de Saúde (ULS); 

 formação de Centros Hospitalares; 

 Parcerias Público – Privadas; 

os quadros técnicos e de gestão sentiram a necessidade premente de procurar 

informação adequada e de actualizarem os seus conhecimentos por forma a poderem 

tomar as melhores decisões no sentido da oportunidade e eficácia.   
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Se o paradigma da complexidade está presente em todas as organizações, por maioria de 

razão, o mesmo deve ser dito das organizações prestadoras de cuidados de saúde. Ora, o 

índice de dificuldade é exponencial na medida em que se pede ao gestor da saúde que 

transforme essa complexidade em performance.  

Temos aqui um conceito filosófico de saúde que aposta na transformação da 

complexidade em performance, o que implica novas atitudes, nomeadamente, aos níveis 

de: inovação organizacional, rapidez de resposta, gestão da qualidade e serviço ao 

cliente. Sendo estes os factores fundamentais para uma vantagem competitiva 

sustentada, a sua inexistência compromete todo o processo e abre caminho para o 

desperdício incontrolado.  

São ainda necessárias estruturas simples que contemplem flexibilidade funcional, 

fiabilidade, partilha de informação e uma gestão descentralizada dos profissionais ao 

nível das equipas de trabalho. Neste contexto, a liderança de equipas ganha uma 

renovada importância e coloca as chefias directas no centro das responsabilidades como 

gestores de recursos humanos. 

O conceito de qualidade, que ao longo dos tempos, sofreu uma enorme evolução e se 

estendeu a todos os ramos da actividade humana, é, actualmente, preocupação 

primordial das organizações de saúde.  

Particularmente, na última década, o investimento no sector da saúde em Portugal, tem-

se focado preferencialmente nas políticas de qualidade. 

Com efeito, o aumento das expectativas e o grau de exigência dos cidadãos é hoje uma 

determinante fulcral da organização e prestação dos cuidados de saúde, até porque são a 

alavanca da dinamização da mudança e implementação de sistemas de qualidade nos 

serviços de forma a promover a qualidade e segurança do cliente. (Morgado, 2007). 

Significa isto que as respostas se situam mais a montante do que a jusante das 

necessidades dos cidadãos.  

Pensamos que é este o sentido que a Organização Mundial de Saúde (OMS) persegue 

quando define qualidade em saúde como “um conjunto integrado de actividades 

planeadas, baseado na definição de metas explícitas e na avaliação do desempenho, 

abrangendo todos os níveis de cuidados, tendo como objectivos a melhoria continua da 

qualidade dos cuidados” (WHO, 2000).  
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No mesmo sentido se pronunciam, Machado e Nunes (2007) ao afirmarem que a 

obtenção de cuidados de saúde com qualidade se encontra dependente de factores como 

a sistematização e formalização de metodologias que possibilitem a diminuição da 

variabilidade na prestação, o estabelecimento de objectivos, indicadores e metas que 

possibilitam a avaliação do desempenho dos processos, assim como a avaliação da 

eficácia e eficiência dos mesmos, através dos resultados obtidos.  

Portanto, a qualidade depende não só da competência técnica e do brio profissional, mas 

igualmente da qualidade dos sistemas organizativos, pelo que se impõe às organizações 

que promovam o envolvimento continuado de todos os colaboradores no 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das estruturas, processos e resultados.  

A implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade na Saúde, sua monitorização e 

avaliação são uma necessidade inadiável, se queremos melhorar globalmente o 

desempenho dos serviços de saúde. 

Também o utente, sendo peça principal neste processo, requer do sistema uma constante 

capacidade de adaptação às suas necessidades. De facto, a satisfação do utente é vista, 

cada vez mais, como um factor de medida para ajuizar da qualidade dos serviços de 

saúde. Impõe-se, portanto, que os serviços de saúde façam periodicamente a auscultação 

dos utentes/clientes, para detectar possíveis ineficiências da organização, analisar a sua 

actuação e adoptar medidas correctivas capazes de satisfazer as necessidades e 

expectativas dos seus utentes. Só assim é possível pensar na implementação de um 

programa de melhoria contínua da qualidade, ou mesmo de gestão da qualidade total. 

O Centro Hospitalar do Porto (CHP) foi constituído em Outubro de 2007 e agrega o 

Hospital de Santo António (geral e universitário), a Maternidade Júlio Dinis 

(Especializado na saúde da mulher e do recém-nascido) e o Hospital Maria Pia 

(pediátrico). Tem como objectivos gerais: a prestação de cuidados de saúde 

humanizados, competitivos e de referência; a valorização do ensino e da formação 

profissional; a dinamização e incentivo à investigação e desenvolvimento científico na 

área da saúde. Possui o estatuto jurídico de Entidade Pública Empresarial (EPE).  

Em termos de gestão, o CHP assenta numa estrutura departamental. Este modelo de 

gestão criado, pelo Decreto-Lei nº374/1999, em síntese, define “como objectivo 

primordial a obtenção de um elevado grau de eficiência, (…) implicando a definição de 
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novas regras de financiamento e de remunerações directamente dependentes do volume 

da actividade realizada, dos níveis de produtividade e da qualidade dos resultados 

obtidos.” No sentido da maior eficácia, temos um conselho de administração comum às 

três unidades e um conselho de gestão por departamento. Este nível intermédio de 

gestão possui a autonomia necessária para pôr em prática as acções indispensáveis à 

realização dos objectivos por si definidos e superiormente avalizados. Foi para tornar 

clara esta articulação dos níveis de gestão, que em 2003, o decreto-lei em referência foi 

reformulado, referindo que se torna imperioso “ introduzir uma maior descentralização 

na estrutura funcional dos modelos de organização dos hospitais, e uma maior 

capacidade directiva dos órgãos máximos e intermédios da gestão hospitalar (…), bem 

como uma identificação clara das suas responsabilidades.”  

Em síntese, este modelo de gestão há-de permitir (Moutinho, 1999, p.27): 

 a  melhoria da performance dos actuais serviços assistenciais; 

 a aproximação da tomada de decisão do nível operacional; 

 a promoção da articulação transdisciplinar das unidades produtivas; 

 a criação de condições para maior e melhor motivação dos profissionais. 

No que respeita ao Departamento Laboratorial, aconteceu o seguinte: todos os serviços 

de análises clínicas ficaram centralizados na UHSA, à excepção das análises de 

urgência que ficaram nas respectivas unidades, ainda que supervisionadas por este 

departamento.  

Foi a partir da nossa prática de Técnica de Análises Clínicas que tomamos consciência 

da necessidade de “escutar” os utentes que diariamente são atendidos na central de 

colheitas. Com relativa facilidade se concluiu que uma gestão de qualidade daquele 

serviço, não dependia apenas do empenho dos profissionais, dos equipamentos 

existentes e do sistema organizacional, mas também do conhecimento que tivéssemos 

do nível de satisfação dos utentes, que são o fim último e o corolário do empenho, dos 

equipamentos e da boa gestão. Mais, é nossa convicção que este último item deve 

presidir a todos os outros. 

Tendo como boa esta reflexão urgia colocar na prática uma auscultação, sondagem de 

opinião, aos utentes sobre o serviço que lhes é administrado, com base na seguinte 

questão de investigação: 
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 “Em que medida o serviço central de colheitas contribui para a satisfação do utente?” 

Após pesquisa bibliográfica e análise da literatura científica, foi elaborado um leque de 

questões que nos permitisse aferir com rigor o grau de satisfação dos utentes da central 

de colheitas da UMJD. 

Assim, o inquérito seleccionado e adaptado centralizou-se sobre as seguintes questões: 

 Que factores/dimensões influenciam a satisfação dos utentes? 

 Como os utentes/clientes que frequentam este serviço avaliam o atendimento 

que lhes é prestado, a funcionalidade técnica e as amenidades da central de 

colheitas? 

 Se contribuirá o processo “colheita de sangue” para a satisfação global do 

utente?  

 Qual o grau de satisfação dos utentes da Central de Colheitas da Unidade 

Maternidade Júlio Dinis? 

 Qual é, em geral, a percepção que os utentes possuem da qualidade deste 

serviço? 

 Com base na sua percepção será que os utentes recomendam este serviço a 

outros? 

 

Assim, conhecendo-se, o que mais influência tem no grau de satisfação dos utentes, será 

possível estruturar esforços para contrariar os pontos considerados fracos e maximizar 

aqueles que são referidos pelos utentes como preferenciais e de referência. 

Este trabalho está estruturado, conforme a tabela 1, em duas partes fundamentais: a 

fundamentação teórica e o estudo empírico.  

A Parte I – Enquadramento Teórico, consta de 3 capítulos, com vários subcapítulos, 

nomeadamente a Qualidade na Administração Pública, Qualidade em Saúde, abordando 

as suas dimensões e a evolução do conceito, e a satisfação do cliente dos serviços de 

saúde, sua avaliação e dimensões. 

A Parte II consta do estudo empírico, o qual integra a metodologia da investigação, 

onde se faz referência ao tipo de estudo, à população e amostra, aos instrumentos e os 

procedimentos éticos inerentes à recolha de dados, tratamento estatístico. 
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Posteriormente faz-se referência à apresentação e análise dos resultados, discussão dos 

mesmos e respectivas conclusões. 

Tabela 1. Esquematização da estrutura da Tese. 

PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÒRICO 

1.    QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÙBLICA 

1.1. Transposição dos conceitos da qualidade na indústria para os serviços de saúde 

1.2. Gestão da Qualidade Total (GQT) nos serviços de saúde 

 

2.    QUALIDADE EM SAÚDE 

2.1. Dimensões da Qualidade em Saúde 

2.2. Evolução da Qualidade na Saúde em Portugal 

 

3. SATISFAÇÃO DO UTENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

3.1. Importância da avaliação da satisfação  

3.2. Relação entre a qualidade percebida e a satisfação  

3.3. Dimensões da satisfação  

3.3. O Técnico de Análises Clínicas e o processo colheita de sangue  

 

PARTE II: ESTUDO EMPÍRICO 

4. METODOLOGIA  

4.1. Tipo de Estudo e Desenho da Investigação  

4.2. Questões de Investigação  

4.3. Identificação da população e amostra em estudo  

4.4. Variáveis em estudo 

4.4.1. Variável Dependente e sua operacionalização  

4.4.2. Variáveis Independente e sua operacionalização  

4.5. Instrumento de Recolha de Dados  

4.6. Procedimentos Formais e Éticos  

4.7.Tratamento Estatístico dos Dados.  

 

5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS 

 

7. CONCLUSÃO  
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

 

“Ouvir o utente, ouvir o sem voz, não só passará a 

ser uma necessidade da qualidade que sonhamos, 

mas um resgate e um aperfeiçoamento de sua 

dignidade como cidadão e consumidor” 

Gerson Noronha Filho (1990, p.62) 

 

 

 

 

 

1. QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
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A crescente globalização dos mercados, o aumento dos padrões de exigência dos 

consumidores, o exponencial aumento dos custos e o forte incremento da concorrência 

colocaram às empresas desafios novos e, cada dia, mais complexos. Esta constante, em 

crescendo permanente, trás para plano cimeiro três conceitos fundamentais: informação, 

organização e mudança organizacional.  

A informação, constitui-se como o recurso básico e vital à sobrevivência das 

organizações, na medida em que permite minimizar a incerteza que está associada às 

tomadas de decisão. É neste sentido que O’Brien e Marakas (2007, p. 507) definem 

informação quando dizem que ela é um dado colocado em contexto útil e com 

significado para o utilizador final. Por seu lado, Santana (2006) define organização 

como um conjunto de pessoas e outros recursos que trabalham em equipa para atingir 

determinado objectivo. Também, Neve A. (2002), postula o conceito de mudança 

organizacional como o conjunto de medidas de melhoria no estado da organização, 

necessárias para incrementar o desenvolvimento estratégico da mesma. Esta mudança 

pode significar pequenas melhorias, visando aperfeiçoar o sistema existente, ou inovar, 

no sentido de introdução de novas soluções. 

Informação, organização e mudança organizacional são, assim, três conceitos 

indissociáveis que repercutem directamente no conceito qualidade. De facto, a 

qualidade pode e deve ser encarada sob diversas perspectivas, uma vez que é um 

processo complexo que influencia toda a gestão organizacional. E como medida de 

desempenho organizacional, na perspectiva do cliente, a avaliação da satisfação dos 

clientes representa uma importante ferramenta para o desenvolvimento estratégico da 

gestão. É por esta razão que a satisfação dos utentes/clientes é hoje considerada um 

indicador indispensável à avaliação dos resultados dos sistemas de gestão da qualidade. 

 

 

1.1. TRANSPOSIÇÃO DOS CONCEITOS DA QUALIDADE NA 

INDÚSTRIA PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

O conceito de qualidade tem o seu berço no contexto industrial, e é após a I Guerra 

Mundial que este conceito ganha dimensão prática, particularmente na indústria 
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japonesa (Rocha, 2006). Desde então muito se tem escrito sobre a qualidade e, 

gradualmente, o conceito foi sendo aplicado a toda a actividade humana.  

 

Numa análise rápida das achegas para o enriquecimento do conceito de Qualidade, 

verificamos que ele foi primeiramente associado à definição de conformidade às 

especificações. Posteriormente o conceito evoluiu para a visão de satisfação do cliente, 

não só em relação ao grau de conformidade com as especificações técnicas, mas 

também a factores como: prazo de entrega, condições de pagamento, atendimento pré e 

pós – venda, flexibilidade, etc. O conceito de satisfação do cliente foi então estendido 

para outras entidades envolvidas com as actividades da empresa, associando a ideia de 

produto à ideia de serviço. Foi ao longo da última década do século XX que o 

“movimento da qualidade” se foi estendendo ao sector dos serviços, acabando também 

por ser aplicado no sector da saúde.  

 

Hoje, exige-se às unidades de saúde uma gestão profissionalizada que garanta, em 

simultâneo, uma organização adequada da produção de cuidados, uma afectação 

eficiente de recursos e um processo permanente de avaliação, tendo como objectivos 

imediatos conciliar a crescente qualidade dos serviços prestados aos utentes com o 

necessário controlo das despesas. Ora, na área da saúde o sujeito denominado por 

“utente” corresponde ao cliente de serviços de saúde, sendo aquele que os utiliza, aquele 

a quem são prestados estes serviços, caracterizado como o elemento central em todo o 

processo da prestação dos cuidados de saúde. 

 

Vejamos, então, alguns dos autores que teorizaram sobre qualidade, estabelecendo uma 

série de definições e metodologias. 

Em 1924, Walter A. Shewhart, influenciado por Lewis, concebe um novo paradigma 

da Gestão da Qualidade, a que chamou ciclo PDCA (plan-do-check-act) (Carvalho, 

2005). 

Contudo, foi Deming, já na década de 50, que estendeu o conceito de qualidade a todas 

as actividades de análise e solução de problemas. De acordo com a sua definição, 

qualidade é “o processo que conduz a resultados através de produtos/serviços que 

possam ser vendidos a consumidores que ficarão satisfeitos” (António e Teixeira, 2007, 

p.29). Na opinião de Deming, a esmagadora maioria dos problemas de qualidade dizem 

respeito à gestão. Por esta razão, defende uma abordagem quantitativa e sistemática para 
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a identificação e solução dos problemas. Este modelo de actuação ficou conhecido por 

ciclo de Deming - Plan, Do, Check, Act (PDCA), ou seja: 

 Plan – Planear, identificar os processos, descrever as metodologias, definir recursos 

necessários, os canais de informação, os responsáveis por área e os objectivos a 

alcançar. 

 Do – Fazer, executar o plano anteriormente definido, monitorizar e reajustar caso 

seja necessário.  

 Check – Verificar, avaliar o processo através de indicadores de desempenho e de 

resultado, em função dos objectivos anteriormente definidos. 

 Action – Actuar, agir, proceder ao desenvolvimento de acções 

correctivas/preventivas e de melhoria, resultantes da avaliação realizada e da 

consequente identificação de não conformidades, tais como falhas humanas, 

reclamações e falhas de comunicação. 

 

Deste modo, a melhoria da Qualidade tem de ter em mira, como ponto de partida, as 

necessidades e expectativas dos consumidores e a criação de um movimento contínuo 

de melhorias dentro da organização (Pires, 2004). Ainda segundo Deming, este 

movimento contínuo de melhorias é alcancável mediante um sistemático controlo 

estatístico de todos e cada um dos processos (Cabello, 2001). 

Portanto, o modelo de Deming visa a melhoria da qualidade, o aumento da 

produtividade, a redução de custos e preços, a conquista de novos mercados, a 

ampliação do negócio e o aumento de postos de trabalho. Este modelo aponta ao gestor 

um caminho e uma atitude: estar sempre atento às necessidades dos consumidores, 

antecipando os seus gostos e necessidades (António e Teixeira, 2007).  

Nas unidades de saúde, de acordo com Barros (1999, p.2),“a preocupação com a 

qualidade é crescente”. Elencando como factores preponderantes, nestas organizações: 

(…)“a problemática da contenção dos custos e maior atenção dos cidadãos aos 

aspectos da qualidade, sendo este, cada vez mais um factor de escolha do prestador 

“(…). 

Acresce ainda que, para prestar cuidados de saúde com qualidade, é indispensável que 

estas organizações (…)“disponham de mecanismos que permitam avaliar de forma 

sistemática os cuidados prestados, a utilização adequada dos recursos disponíveis e os 

parâmetros de qualidade, em todas as fases do processo”.  
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O modelo de Deming possui, ainda hoje, inegável utilidade na implementação de 

sistemas de gestão de qualidade (António e Teixeira, 2007). Não surpreende, pois, a sua 

utilização mais ou menos generalizada. 

As propostas de reforma do sistema de saúde português, como referem, Nunes & Rego 

(2002), assentam sobre o pressuposto de uma melhoria contínua da prestação de 

serviços, medida através de indicadores objectivos de qualidade. De facto, é hoje 

sentimento generalizado entre os trabalhadores no sector da saúde ser fundamental que a 

gestão da qualidade (técnica e funcional) em saúde, sua acreditação e certificação, esteja 

em permanente escrutínio. Só com a implementação de sistemas de gestão da qualidade 

nas unidades de saúde é possível introduzir as melhores práticas com enfoque nos 

utentes, nomeadamente, recolha de informação sobre necessidades, satisfação e gestão 

de reclamações. 

 

Kaoru Ishikawa enfatiza, na qualidade, a relação do produto com o consumidor, ou 

seja, sabendo que as necessidades e interesses do consumidor estão em constante 

mutação, o objectivo de qualquer gestão terá que ser: criar, produzir e fornecer um 

produto de qualidade que seja, em simultâneo, mais económico, mais útil e que melhor 

satisfaça o consumidor (António e Teixeira, 2007 e Cabello, 2001). Nomeadamente, 

para qualquer organização de saúde, o principal objectivo é fornecer o acesso a serviços 

de qualidade, em tempo útil e a custos controlados, assegurando deste modo a satisfação 

dos seus utentes.  

 

Joseph Moses Juran (em Planning and Practices in Quality Control, 1951), também 

defende a tese de que qualidade é uma questão de gestão. Na sua perspectiva, qualidade 

é uma forma de “adaptação ao uso” (António e Teixeira, 2007, p.29). Mais 

explicitamente, considera qualidade “como aptidão para o uso, o que acentua a 

confiança que um produto ou serviço deve merecer aos seus utilizadores e considera 

que o controlo de qualidade deve ser conduzido como uma parte integrante do controlo 

de gestão” (ibidem, p.51). É célebre a sua trilogia: Planeamento da Qualidade, Controlo 

da Qualidade e Melhoria Contínua da Qualidade (Rocha, 2006). 

 

Em 1957, Philip B. Crosby, sintetizou qualidade na expressão: “Zero Defeitos”. 

Qualidade seria a “conformidade com os requisitos, numa perspectiva de resultados” 

(António e Teixeira, 2007, p.29), sendo a variação, no processo e na concepção, 
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encarada como uma ameaça constante. Transpondo este conceito para os dias de hoje, 

Portugal (1993) adoptou as políticas de qualidade na AP, através da publicação das 

Cartas de Qualidade. O primeiro documento destas cartas tem por título: 

“Administração Pública e Qualidade”. Neste documento, não só se define qualidade, 

como ainda é dada conta das dificuldades em transpor o conceito para os serviços 

públicos. Todavia, identifica como suas as metas de qualidade de Crosby: “zero erros, 

zero atrasos, zero papéis, zero paragens e zero incompreensões” (Rocha 2007). Talvez 

seja útil acrescentar que estas metas se situam no plano ideal. 

 

 Armand Feigenbaum, partindo de uma abordagem de valor, como “o melhor para 

utilização do cliente, ao preço de venda justo” (António e Teixeira, 2007,p.56), define 

qualidade como “o grau de satisfação das expectativas do cliente proporcionado pelo 

produto” (Ibidem, p.36). De salientar que foi o primeiro autor a tratar a qualidade de 

forma sistémica nas organizações, formulando o sistema de GQT, que influenciaria 

fortemente o modelo proposto pela International Organization for Standardization 

(ISO) (Carvalho, 2005). Feigenbaum define GQT como “uma estrutura de operação 

aceite no âmbito de toda a empresa, documentada em procedimentos técnicos de gestão 

eficazes e bem documentados para guiar as acções coordenadas das pessoas, o 

equipamento e a informação dentro da empresa, da melhor forma e mais prática para 

assegurar a satisfação do consumidor no que respeita à qualidade e a um custo 

económico da mesma” (António e Teixeira, 2007, p.58).  

 

De acordo com este conceito de qualidade, o consumidor referido por Ishikawa ou o 

cliente referido por Feigenbaum é também aquele que utiliza os serviços. Assim sendo, 

no respeitante à prestação de cuidados de saúde, parece-nos mais adequado denominar o 

consumidor/cliente por utente, uma vez que se não trata de mero cliente mas do pivot 

dos serviços de saúde. 

 

A qualidade é assim uma forma de gerir uma organização orientada para o cliente, pelo 

que o controlo de qualidade é não só um assunto técnico, mas também uma ferramenta 

de gestão. A qualidade deve ser preocupação de todos os trabalhadores e estar presente 

em todos os processos de fabrico e de gestão. Sendo uma filosofia de gestão e um 

compromisso na procura da excelência (Rocha, 2006).  
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Em resumo, verificamos que o conceito de qualidade evoluiu, quer quanto ao conteúdo, 

quer quanto ao âmbito da sua aplicação. Relativamente ao âmbito, este foi-se alargando 

paulatinamente, passando da avaliação dos processos industriais para a área dos 

serviços. No que respeita ao conteúdo, segundo Pires (2004) e Rocha (2006, p.17), são 

de considerar cinco etapas, a saber: 

1 - Inspecção da Qualidade (1945-1949): actividades de medição, comparação e 

verificação, em que o objectivo eram a conformidade do produto final;  

2 - Controlo Estatístico da Qualidade (1949-1951): actividades que se centravam na 

monitorização, análise dos desvios, em que o parâmetro a avaliar eram o produto final;  

3 - Sistema orientado para a Garantia da Qualidade (1951-1960): actividades planeadas, 

sistemáticas e integradas, em que o objecto de avaliação passou a ser o processo de 

produção;  

4 - Controlo da Qualidade em toda a Organização (1960-1980): actividades coincidentes 

com as da garantia, mas enfatizando a integração na gestão global da empresa, 

evidenciando as necessidades dos clientes;  

5 - Gestão da Qualidade Total (GQT) (1980 - até ao presente): mudança na cultura da 

empresa capaz de assegurar a satisfação dos clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL (GQT) NOS SERVIÇOS 

DE SAÚDE 

Podemos dizer que a GQT é por definição, uma forma de gerir as organizações que, em 

conformidade com os requisitos/exigências da sociedade, visa atingir: a satisfação do 

cliente, o bem-estar dos trabalhadores e a rentabilidade das empresas a longo prazo. 
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Com a participação e cooperação permanente dos trabalhadores, melhora-se a qualidade 

dos produtos e serviços, bem como a qualidade dos processos e o incremento dos 

objectivos. O conceito de GQT significa a busca da satisfação, não só do cliente, mas de 

todos os “stakeholders” (Clientes, profissionais, gestores, accionistas, comunidade) e 

também a excelência organizacional da empresa (Machado, 2001). Dada a sua 

abrangência, generalizou-se a adesão a este modelo, tendo-se tornado no modelo de 

gestão da qualidade mais usado nos países ocidentais a partir da década de 80 (Cordeiro, 

2004).  

Em Portugal, é na década de 90 que o conceito de GQT começa a ser aplicado aos 

serviços da AP. E quase de imediato, aos serviços de saúde. 

O conceito “cultura de empresa” implica que a Qualidade seja responsabilidade de 

todos. Significa ainda que tem de ser construída em todas as fases e processos em que 

cada um intervém, directa ou indirectamente: no desenho, na produção e/ou na 

prestação do produto ou serviço. Assim, a qualidade de um produto ou serviço não é 

apenas determinada pela organização, mas também pelos consumidores, utilizadores, 

clientes ou utentes. Na medida em que são estes últimos que transmitem a sua satisfação 

e expectativas em relação ao produto ou serviço recebido, ”medir a satisfação” passa a 

ser “obrigatório”. Por outras palavras, a satisfação do utente é neste contexto um 

indicador de qualidade fundamental e imprescindível. 

 De acordo com este modelo, a qualidade dos serviços de saúde é avaliada em termos 

técnicos e pela conformidade com um grupo de indicadores, baseando-se em três 

atributos: 

 a eficácia, determinada pela melhoria da saúde e bem estar dos utentes/clientes; 

 a conformidade determinada por valores e expectativas individuais; 

 a legitimidade determinada por valores e expectativas sociais. 

 

Na sequência da implementação generalizada da GQT, e de modo a responder às 

exigências da globalização, é criado em 1987, o modelo normativo ISO série 9000, 

proposto pela International Organization Standardization (ISO), para a área de Gestão 

da Qualidade.  

Os standards ISO 9000 passam a ser uma referência internacional obrigatória para a 
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Certificação de Sistemas de Gestão da Qualidade.  

 Este normativo define qualidade como o “grau de satisfação das necessidades ou 

expectativas expressas, geralmente implícitas ou obrigatórias, dado por um conjunto de 

características” (Norma NP). 

Figura 1 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processos. 

 

 

Fonte: Adaptado da ISO 9000:2008. 

Como podemos verificar na Figura 1, um sistema de gestão da qualidade assenta na 

identificação das actividades chave da organização e no estabelecimento de prioridades 

para monitorizar e melhorar processos, centrada e orientada para a satisfação dos 

clientes. O modelo organiza e integra as actividades de melhoria da qualidade, fornece a 

estrutura necessária ao planeamento, concepção, medição, análise e melhoria de 

processos, estruturas e resultados com base numa abordagem sistemática e sistémica da 

organização (Rocha, 2006). Assim, a ISO difundiu-se rapidamente, sendo, hoje, um 

requisito para que determinado produto ou serviço entre numa dada cadeia produtiva. 

Contemporânea da ISO é a European Foundation for Quality Management (EFQM).  

Tal como a ISO é um modelo de avaliação e de autoavaliação que enquadra todos os 

componentes indispensáveis a uma qualidade organizacional total. (Rocha, 2006). Este 

modelo assenta em vários pressupostos, entre os quais a necessidade de ter em conta 

(António e Teixeira, 2007): 

 As diferentes partes interessadas na organização: clientes, colaboradores, 

Planear

FazerVerificar

Actuar
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fornecedores, accionistas e a própria sociedade; 

 A rede de processos da organização: processos de liderança, de estratégia e 

planeamento, de gestão das pessoas, de gestão dos recursos, de 

produção/prestação de serviços, de melhoria contínua: 

 A gestão dos processos deve estar orientada para os resultados; 

 A inovação e a aprendizagem são molas do progresso da organização, 

devendo por isso ser continuamente alimentadas.  

O modelo, como se pode verificar na Figura 2, apresenta nove áreas de desempenho, 

classificados como “meios” e “resultados”, cada um deles envolvendo vários 

subcritérios, partindo do princípio de que um bom desempenho nos “meios” conduzirá a 

melhores “resultados” (Simões, 2009). 

 

Figura 2 - Modelo de Excelência EFQM. As percentagens apresentadas no esquema são 

utilizadas na avaliação de propostas para o Prémio Europeu da Qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da European Quality Award –EQA por António e Teixeira (2007, p.128). 

A GQT tem por objectivo aumentar a satisfação dos utentes internos e externos com o 

mínimo de recursos. Sendo de referir que permite a introdução de outros valores (ex. 

melhoria contínua, focalização nos processos, focalização nos clientes), 

ferramentas/instrumentos (ex: EFQM, ISO 9000, Cartas de controlo, diagrama causa -

efeito, balanced scorecard (BSC), Lean six sigma) e metodologias (benchmarking, 

gestão de processos, círculos de qualidade) no sistema de gestão total da Qualidade para 
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monitorização, podendo estes variar de organização para organização, e ao longo do 

tempo.  

Como os “ serviços são produzidos e consumidos em simultâneo, não sendo uniforme o 

seu output” (Pinto, 2003, p.29; Rocha, 2006, p.26), o cidadão não avalia apenas o 

resultado do serviço, mas também as atitudes, postura e até a aparência do funcionário 

que lhe prestou o serviço. Torna-se, assim, difícil a operacionalização da qualidade nos 

serviços, na medida em que esta, já não se refere apenas à qualidade técnica dos 

procedimentos e comportamentos prestados, mas engloba, igualmente, a satisfação do 

utente, ou seja, o modo como o utente sente, percepciona ou interpreta a prestação 

desses procedimentos e comportamentos (Rocha, 2006).  

Atento a esta dificuldade, Neves A. (2002, p.39-40) sugere cinco dimensões para 

operacionalizar a qualidade nos serviços: 

a) Elementos tangíveis – referente a instalações físicas, equipamento, pessoal e 

materiais de comunicação; 

b) Fiabilidade – capacidade para executar o serviço de forma precisa, fiável e 

rápida; 

c) Capacidade de resposta – vontade e disposição para ajudar os utentes a 

proporcionar um serviço rápido; 

d) Segurança – profissionais, cortesia, credibilidade e segurança; 

e) Empatia – atenção, acessibilidade, comunicação e compreensão na relação entre 

o utente e o prestador do serviço. 

 

Em 1999, pelo Decreto-Lei 166-A/99, de 13 de Maio, foi instituído o Sistema de 

Qualidade nos Serviços Públicos (SQSP). No artigo 3º, define qualidade como “uma 

filosofia de gestão que permite alcançar uma maior eficácia e eficiência dos serviços, a 

desburocratização e simplificação dos processos e procedimentos, e a satisfação das 

necessidades explícitas e implícitas dos cidadãos”. 

Ao longo deste documento, e de acordo com o modelo EFQM, são definidas as 

competências, composição e funcionamento do SQSP, bem como o modo de 

certificação da qualidade e seus critérios.  
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Este documento propõe-se lançar as linhas para uma nova cultura de serviço público 

que assente em instrumentos modernos de gestão adequados ao cumprimento da missão 

de cada serviço. Com este propósito, foram definidos os seguintes princípios da AP, a 

saber: 

  diferenciada, com recursos humanos qualificados, que premeia quem se 

distingue, e que aposta na formação contínua e na melhoria dos desempenhos;  

 que garanta a qualidade dos serviços prestados, através da aplicação de 

instrumentos adequados no domínio da avaliação e da responsabilidade;  

 democratizada, que assegura a transferência e a disponibilização da informação, 

através de novas tecnologias, em tempo real, aproximando-a do destinatário, 

num relacionamento personalizado. 

 

Para Pinto (2007) o objectivo principal de qualquer administração pública é a gestão da 

performance, sendo esta uma das componentes do processo de mudança e melhoria 

global.  

Portanto para influenciar toda a organização são imprescindíveis processos dinâmicos 

de mudança e inovadores, que requerem, nomeadamente, o desenvolvimento das 

competências em gestão, um papel mais activo dos dirigentes, uma gestão efectiva, 

estratégica e participativa (Belém 2002).  

Perante o que foi dito, anteriormente, fica satisfatoriamente realçada a importância da 

transposição dos conceitos teóricos da qualidade na indústria para os serviços, e 

particularmente para o campo da saúde. 

 

 

 

2. QUALIDADE EM SAÚDE 

 

A procura de serviços de saúde em Portugal aumentou nos últimos anos. Este facto está 

directamente relacionado com aumento da informação dos cidadãos, expectativas de 
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uma maior esperança de vida, de uma melhor qualidade de vida, em resultado dos 

progressos tecnológicos, de melhores condições de atendimento nos hospitais e outras 

organizações de saúde. Portanto com o aumento da procura de mais e melhores serviços 

de saúde, compreende-se a razão dos serviços de saúde passarem a ser objecto de 

interesse por parte do sector privado. Esta situação coloca os consumidores de serviços 

de saúde perante uma escolha cada vez mais alargada entre os prestadores de serviços 

de saúde. Porém, essa procura, além das necessidades sentidas pelos utentes, também 

depende do meio ambiente, estilo de vida e condições socioeconómicas, que por sua vez 

induzem o aumento das expectativas em relação à prestação de cuidados de saúde com 

qualidade (Figura 3). 

Figura 3 – Determinantes da qualidade em saúde. 

 

 

 

Fonte: Adaptado (Campos, 2009, p.31) 

De acordo com Barros (1999, p.2) “a preocupação com a qualidade é crescente”. 

Elencando como factores preponderantes, diz: (…) “a problemática da contenção dos 

custos, maior atenção dos cidadãos aos aspectos da qualidade, sendo este, cada vez 

mais um factor de escolha”. Sendo o problema central a qualidade versos contenção dos 

custos, é forçoso que as organizações de saúde disponham de mecanismos que 
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permitam avaliar de forma sistemática a qualidade dos cuidados prestados, a utilização 

adequada dos recursos disponíveis e os indicadores de qualidade, em todas as fases do 

processo. 

Inicialmente, a garantia da qualidade na saúde foi implementada para controlar e reduzir 

a alta variabilidade dos resultados terapêuticos através de um processo formalizado de 

avaliação do cuidado médico (Sepúlveda, 1998). Mas foi a partir dos estudos pioneiros 

de Donabedian, em 1980, que se desenvolveu conceitual e metodologicamente a 

qualidade nos serviços de saúde. Para Donabedian, a qualidade dos cuidados de saúde 

tem de maximizar o bem-estar dos pacientes, tem que equacionar o equilíbrio entre os 

ganhos e as perdas esperados que acompanham todo o processo de cuidados, em todas 

as suas componentes (Gomes et al, 1999). 

Donabedian adaptou, ao atendimento hospitalar americano, conceitos da teoria de 

sistemas, nomeadamente a noção de indicadores de estrutura, processo e resultado 

(D’innocenzo M. et al, 2006). Assim, Donabedian (1980) definiu como pilares para a 

qualidade dos serviços de saúde as vertentes da “estrutura” (recursos), do “processo” 

(acto técnico) e do “resultado” (outcome definitivo), caracterizando-as em três 

dimensões: (cit. Silva & Formigli (1994), Novaes (2000); Westaway 2003 e Delgado, 

(2009)): 

a) a estrutura – corresponde ao conjunto de condições  necessárias para o processo da 

prestação de cuidados ter qualidade, nomeadamente: recursos humanos, físicos, 

financeiros e organizacionais (amenidades). 

b) o processo – corresponde ao conjunto de actividades desenvolvidas no processo de 

produção de cuidados de saúde que interagem directa ou indirectamente com o utente 

(consultas, exames, cirurgias, internamento,… funcionalidade técnica). 

c) os resultados – (Outcome) seriam as mudanças verificadas no estado de saúde e 

qualidade de vida dos utentes/doentes com os cuidados prestados (mortalidade, 

morbilidade, medidas potenciadoras de qualidade de vida, tempo internamento, 

satisfação/insatisfação utente…). 

 

Donabedian já referia em 1992, que “os resultados” tinham características que 

reflectiam os efeitos dos cuidados prestados, podendo ser um indicador para a avaliação 

indirecta da qualidade, tanto de estrutura como de processo. Este impacto é o ponto de 

partida para o desenvolvimento da qualidade, na medida em que é através dos processos 

de actuação e das alterações estruturais que se introduzem acções de melhoria. Torna-se 
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assim compreensível que através dos resultados podemos observar os níveis de 

qualidade que um serviço, um departamento ou um hospital alcançam (Escoval, 2009). 

Existe na literatura diversas definições de qualidade na Saúde, sendo algumas elencadas 

e abordadas ao longo deste trabalho. Sendo perceptível as diferentes dimensões que 

cada uma aborda, bem como o ênfase que cada autor coloca no que considera mais 

estimável e de maior valor. Vejamos alguns exemplos de conceitos de qualidade na 

saúde.  

Qualidade na saúde è: 

 “a completa satisfação das necessidades de quem mais precisa do serviço de saúde ao 

custo mais baixo para a organização e dentro das regulamentações estabelecidas”, 

segundo Ovretveit (1996: p.2).  Esta definição é importante porque, além de incorporar 

os critérios de satisfação dos utentes, de efectividade e de eficiência, enfatiza também o 

critério de equidade (quem mais precisa).  

 “o grau em que os serviços de saúde, para os indivíduos e populações, aumentam a 

probabilidade de se atingirem os resultados de saúde desejados de acordo com o 

conhecimento profissional corrente”, como refere Campos (2009, p.29) citando a 

definição de Qualidade em Saúde do Instituto de Medicina dos EUA.  

 “a satisfação das necessidades explícitas e implícitas do cliente a custos adequados”, 

como cita Silva (2001, p.8-9), estando esta definição dependente do cumprimento ou 

não de expectativas criadas nos utentes, de modo a este ficar ou não satisfeito com os 

serviços recebidos. 

 “são cuidados prestados com um nível de acordo com o estado da arte, no momento 

preciso e no doente certo (…) considerando aspectos como a satisfação de todas as 

partes envolvidas, especialmente o doente, bem como o acesso igual a esses cuidados, 

equidade, entre outros.”, Fragata (2006, p.25). Realça a satisfação de todas as partes 

envolvidas, equidade no acesso e nível de prestação consoante a prática corrente no 

momento. 

 “prestação de serviços de saúde conforme as normas de qualidade, conhecimentos da 

medicina e tecnologia vigentes, com oportunidade, amabilidade, tratamento 

personalizado, comunicação permanente entre os intervenientes do acto medico ou 

paramédico, em ambiente confortável que permita melhorar o nível de saúde e a 

satisfação do utente e do profissional de saúde, de modo que contribuam para uma 

melhor qualidade de vida.”, Cabello (2001, p.97). Focaliza a importância do trabalho 
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em equipa e que o sucesso dos cuidados prestados contribuam quer para o utente, quer 

para os profissionais, e que potenciem melhor qualidade de vida. 

 

Da análise destes conceitos de qualidade na saúde, aparece-nos como inadiável a 

reflexão sobre esta temática. De facto, a sua aplicação permite incrementar a eficiência 

e eficácia das instituições prestadoras de cuidados de saúde, na medida em que leva em 

consideração as necessidades, as exigências e as expectativas dos utentes. Por outro 

lado, “qualidade em saúde” implica a adequação do serviço fornecido por um prestador 

às necessidades de quem o recebe, e engloba dimensões como a segurança, eficiência, 

efectividade, equidade, acessibilidade, continuidade de cuidados e o respeito.  

Cuidados de saúde são definidos por Constanzo e Vertinsky (cit. Ferreira, 1991, p.98) 

como sendo “ um serviço abrangente, fornecido com o objectivo de produzir mudanças 

nos estados fisiopatológicos e/ou psicológicos das pessoas”.  

Segundo Donabedian (1981), para a qualidade dos cuidados de saúde será prioritário 

definir os atributos dos cuidados prestados e estabelecer os critérios que constituem 

bons cuidados, na medida em que “serviços de saúde” se apoiam numa grande 

variedade de actividades na prestação de cuidados de saúde, que, por sua vez, são 

realizadas por equipas de profissionais diferenciados e multidisciplinares. 

Tendo presente esta enorme complexidade, forma de desempenho e tipo de 

procedimentos que caracterizam o trabalho nas unidades de saúde, Morujão (2007) 

destaca as seguintes características: 

 Multidisciplinaridade; 

 Interdependência dos profissionais; 

 Procedimentos frequentes, de rotina, realizados por muitas pessoas diferentes; 

 Procedimentos imprevistos, alguns raros (índole clínica) 

 Procedimentos realizados em situações de grande stress (índole clínica). 

 

Na prestação de cuidados de saúde é de salientar que o utente é uma parte integrante de 

todo o processo de produção do serviço, verificando-se em simultâneo, a produção, 

distribuição e o consumo dos serviços prestados (Rocha, 2006), não havendo tempo 

para o controlo prévio da qualidade, nem stock para a inspecção final como na área 

industrial (Junior G. e Vieira M., 2002). Além disso, a prestação de cuidados de saúde 
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está dependente da perspectiva que cada interveniente tem acerca do que é prestação de 

serviços com qualidade, variando desde fazer os procedimentos tecnicamente correctos 

pelos profissionais até dar aos utentes/ clientes o que na realidade necessitam e o que 

querem (Hespanhol, 2004). 

 

Assim, qualidade dos serviços de saúde deve ser analisada numa perspectiva de rede 

(Ovretveil, 1992; Eiriz & Figueiredo, 2004), já que se verifica a existência de vários 

actores individuais e organizacionais no seio do sistema de saúde (profissionais de 

saúde, utentes, gestores), devendo este sistema ser visto como uma rede de relações 

entre diferentes actores, com percepções diferentes e expectativas em conflito. A este 

propósito, Fortuna (2001,p.56), refere que Donabedian sugeriu várias perspectivas e 

definições de qualidade, sendo esta analisada de diferente modo, consoante o que se 

pretende avaliar, (…)“dependendo esta avaliação, de onde se está no sistema de saúde 

(se utente/profissional/gestor), qual a natureza e o grau das nossas responsabilidades”. 

 

Donabedian (cit. Hespanhol, 2005) refere que os profissionais de saúde valorizam mais 

as capacidades técnicas e as relações interpessoais (satisfação dos profissionais), 

enquanto os utentes valorizam os aspectos não técnicos da prestação dos cuidados 

(amenidades), nomeadamente a acessibilidade e a disponibilidade (satisfação dos 

utentes). Perante o exposto, verifica-se que a prestação de cuidados de saúde integra 

sempre três vertentes indissociáveis (Vuori, 1986; Donabedian, 1989; Delgado, 2009): 

 a técnico-científica 

 a relação interpessoal profissional/utente 

 as amenidades 

 

Até metade dos anos 80, o debate sobre a qualidade da atenção à saúde referia-se 

somente à qualidade na dimensão técnica, ou seja, à capacidade dos profissionais de 

saúde escolherem as práticas assistenciais consideradas mais adequadas ao progresso do 

conhecimento técnico-científico. Entretanto, o risco de reduzir a qualidade à vertente 

técnico profissional, com preocupantes efeitos na responsabilização dos profissionais de 

saúde, favoreceu o desenvolvimento da segunda etapa da qualidade, focalizando-se esta 

nos aspectos organizacionais e nos processos de gestão. (Giarelli, 2002). Deste modo, a 

qualidade dos serviços de saúde passou a depender de dois factores, como está 

esquematizado na Figura 4: boa prática clínica (qualidade técnica do resultado) e o 
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modo como estão organizados/prestados os serviços (qualidade funcional do processo), 

o que alterou a imagem da organização perante os seus utentes.  

 

Figura 4 – Dimensões da qualidade dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Fonte: Adaptado (Rocha, 2006, p.27). 

 

A qualidade técnica diz respeito a uma boa aplicação dos conhecimentos científicos, da 

tecnologia médica e de outras ciências da saúde, para lidar com um problema pessoal de 

saúde (Donabedian, 1980). Ou, como refere Vuori (1982), à forma como as ciências da 

saúde são, em geral, aplicadas numa situação específica, tendo em conta o 

conhecimento e a tecnologia médica disponíveis no momento da prestação. Desta 

forma, centra-se na competência técnica dos prestadores e na sua adesão a altos padrões 

de diagnóstico e tratamento. 
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claramente o que esperam dos doentes” (Pego, 1998: p. 83). A este propósito, Fortuna 

(2001, p.56) refere que a “qualidade técnica dos serviços engloba duas dimensões, 

nomeadamente: a competência técnica com que os cuidados adequados são executados 

e a aplicabilidade dos serviços fornecidos”. E Ferreira (1991) destaca duas 

componentes, consensuais na literatura da saúde, nomeadamente, a componente 

interpessoal dos cuidados (função de cuidar) e a componente técnica dos cuidados 

(função de curar).  

A componente interpessoal, diz respeito ao aspecto sócio-psicológico da interacção 

entre o profissional de saúde (médico, técnico, enfermeiro) e o utente em termos de 

cortesia, paciência, amizade e sinceridade. De facto, as normas interpessoais que 

orientam, em particular, a relação médico-doente acabam por derivar, à semelhança de 

qualquer outra relação social, de princípios e normas éticas (Donabedian, 1980), sendo 

o veículo através do qual o cuidado técnico é prestado e do qual depende o seu sucesso. 

Portanto, a qualidade das relações interpessoais é dos aspectos mais importantes para os 

doentes aquando da avaliação da qualidade dos cuidados prestados, acabando mesmo, 

por conseguir afectar a qualidade técnica dos cuidados de saúde (Donabedian, 1980) e o 

resultado do tratamento. 

Todas estas perspectivas, entre muitas outras que poderíamos citar, acabam por estar, 

efectivamente, centradas no “episódio” de cuidados de saúde, incluindo como atributos 

as características interpessoais e o processo técnico dos cuidados. No entanto, para além 

destas duas componentes, são ainda frequentemente referidas, para a aferição da 

qualidade dos cuidados de saúde, as amenidades (propriedades de um estabelecimento 

ou dos próprios cuidados). Por exemplo, a acessibilidade/temperatura/atributos 

estéticos/conforto/limpeza da sala de espera, gabinete médico ou sanitários (Santos, 

1993). 

Como os problemas que ocorrem durante o “processo de produção de serviços de 

saúde” são considerados a principal fonte de falhas de qualidade na prestação de 

cuidados de saúde (Junior G. e Vieira M., 2002), foram desenhados, sucessivamente, 

outros métodos para monitorizar e avaliar a qualidade técnica da atenção à saúde. 

Nomeadamente, a auditoria clínica e a auditoria médica, a acreditação profissional e, 

mais recentemente, a medicina baseada em evidências e as guidelines. Este conjunto de 

ferramentas tem como objectivo primeiro avaliar o desempenho profissional e estimular 

mudanças nas práticas adoptadas. 
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Deve acrescentar-se que a qualidade dos cuidados de saúde, na perspectiva de alguns 

autores, não está apenas dependente da prática médica. Porque é multifactorial, autores 

há que colocam a tónica naquilo a que chamam “governação clínica”. Segundo Campos 

(2009, p.29-30), governação clínica é “um sistema através do qual as organizações de 

saúde promovem uma abordagem integrada de gestão dos inputs, das estruturas e dos 

processos com vista à obtenção de melhores resultados na prestação de cuidados de 

saúde, num ambiente de maior responsabilização pela qualidade clínica”. 

Deste modo salienta-se a necessidade de maior empenho dos profissionais que intervêm 

ao longo de toda a cadeia produtiva, tendo em vista garantir a melhor qualidade possível 

no produto final, nos processos de produção de serviços de saúde, criando, assim, 

“valor” para os utentes. Este valor resulta do modo como os vários serviços se articulam 

para produzir melhores resultados. Em todas as áreas de actividade, a máxima – “mais e 

melhor por cada euro gasto” – tem pleno cabimento. Na área da saúde, o sentido e 

oportunidade desta máxima são exponenciais pelo facto da saúde ser o bem mais 

precioso (Sakellarides, 2006). 

De facto, no âmbito de cuidados de saúde, a “prestação de serviços com qualidade” é 

considerada de bom o nível se a execução e a realização do serviço prestado, satisfazem 

os indicadores de qualidade. Estes indicadores procuram “medir” a contribuição de cada 

serviço para o êxito do tratamento, do resultado clínico ou qualquer forma de resultado 

dos problemas de saúde dos utentes. “Medir” é, certamente, a tarefa mais difícil na área 

da saúde. Não só porque está em causa a qualidade de vida do ser humano, mas também 

pelo grau de complexidade, intangibilidade, ambiguidade e heterogeneidade dos 

serviços de saúde. 

Em coerência com o princípio de que cada pessoa tem direito a receber o melhor que a 

medicina pode oferecer, no início da década dos anos 80, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) desenvolveu programas de garantia da qualidade nos serviços de saúde 

(Vuori cit. Serapioni, 2009). Por sua vez, defende que um sistema de garantia de 

qualidade, ao nível dos cuidados de saúde, tem como principal objectivo “tornar o mais 

efectivo possível os cuidados prestados, melhorando o estado de saúde e a satisfação 

da população, dentro dos recursos que a sociedade e os indivíduos decidiram gastar 

com tais cuidados” (Ferreira, 1991: p. 96). 
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Nos últimos anos, o conceito de “qualidade de saúde” tem se vindo a impor como um 

componente estratégico na maioria dos países do mundo, independentemente do nível 

de desenvolvimento económico e do tipo de sistema de saúde adoptado. Tal facto deve-

se, entre outros, aos seguintes motivos: 

 a uma inadequada segurança dos sistemas de saúde; 

 à ineficiência e aos custos excessivos de algumas tecnologias e procedimentos 

clínicos;  

 à insatisfação dos utentes;  

 ao acesso desigual aos serviços de saúde;  

 ás longas listas de espera;  

 ao desperdício inaceitável advindo da escassa eficácia.  

 

De facto, a elevada variabilidade nas práticas clínicas e assistenciais (entre profissionais 

da mesma área de prestação e áreas geográficas diferentes) e nos custos cada dia 

crescentes forçaram à procura e consequente implementação de sistemas de gestão da 

qualidade em todo o mundo. A todos se impõe como necessidade urgente alcançar uma 

maior homogeneidade nas práticas clínicas que propiciem a qualidade na prestação de 

serviços de saúde. O objectivo é o mesmo para todos: obter a promoção da saúde e a 

satisfação da população em relação aos serviços prestados, com as limitações da 

tecnologia existentes e os recursos disponíveis cada dia mais escassos. Em última 

instância, pretende-se assegurar aos utentes um nível aceitável de cuidados, prestados de 

modo equilibrado entre o possível e o desejável (Sale, 2000).  

Em Portugal, como em muitos outros países, assiste-se a um desequilíbrio no acesso e 

utilização dos recursos existentes. No nosso caso, tal desequilíbrio é devido aos vários 

subsistemas de saúde existentes, que possibilita aos utentes com maiores recursos 

financeiros acesso e utilização indiscriminada de serviços de saúde, ficando os de 

menores recursos em listas de espera, por vezes intermináveis. Porque o utente muito 

raramente tem consciência (conhecimento) do que é a sua real necessidade, importa ter 

presente que a sua satisfação é apenas uma das facetas da qualidade. É, portanto, 

necessário juntar à opinião do utente, uma definição profissional da ”necessidade” de 

bem ou serviço. Por esta razão, Donabedian (1989), já recomendava nos seus trabalhos 
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publicados na década de oitenta, que a avaliação da qualidade fosse baseada não 

somente na subjectividade do utente, mas também em factores objectivos. 

Assim, um serviço que responda às necessidades dos utentes, de acordo com a sua 

percepção, bem como à dos profissionais, pode ser considerado ajustado. Mas isto não 

chega para ser considerado um serviço de qualidade. É preciso que se não verifiquem 

desperdícios de recursos que poderiam ser destinados para outros utentes. (Ovretveit, 

1996). Por essa razão, Ovretveit reconhece a importância dos gestores e administradores 

– no mesmo patamar dos utentes e profissionais – como actores fundamentais no 

processo de avaliação da qualidade. 

Sendo a qualidade dos serviços de saúde prestados uma característica mensurável, o seu 

significado varia consoante o seu interlocutor. Isto é, difere segundo a perspectiva da 

posição que o observador ocupa no sistema de saúde. Se é  utente/cliente, profissional 

de saúde ou gestor (Ovretveil, 1992), uma vez que cada um, expressa o seu ponto de 

vista, a partir da própria posição no sistema, de ideias individualizadas e interesses 

particulares. É frequente e normal surgirem conflitos entre as partes. 

De facto, qualidade, na perspectiva do utente, é a medida em que os 

atributos/características dos cuidados prestados satisfazem as suas necessidades e 

expectativas (satisfação do utente) (Ovretveil, 1992), dando mais importância à 

acessibilidade e à disponibilidade dos cuidados de saúde, não se preocupando com os 

aspectos técnicos da prestação (Hespanhol, 2005). 

Para a entidade prestadora, qualidade significa um processo produtivo que implique a 

melhor racionalização dos recursos disponíveis (Qualidade de gestão)(Barros, 1998). Já 

os profissionais de saúde, segundo Donabedian referido por Hespanhol (2005), 

valorizam as capacidades técnicas e de relação interpessoal (satisfação dos 

profissionais).   

 

Resumindo, a definição de qualidade de Ovretveit – compartilhada também por outros 

estudiosos (Fitzpatrick, 1990; Giarelli, 2002; Serapioni, 2009) – identifica três 

dimensões que correspondem aos principais actores que agem no âmbito dos serviços 

de saúde: 
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a) Qualidade avaliada pelo utente: o que os utentes e acompanhantes desejam do 

serviço, seja como indivíduos, seja como grupos; 

b) Qualidade profissional: se o serviço satisfaz as necessidades definidas pelos 

profissionais que prestam a atenção, se as técnicas e os procedimentos necessários e 

prestados são executados de forma apropriada; 

c) Qualidade de gestão: o uso eficiente e produtivo dos recursos para responder às 

necessidades de todos os utentes, dentro dos limites e das directrizes estabelecidas pelas 

autoridades de boas práticas. 

Todas estas perspectivas devem ser integradas e avaliadas para especificar a qualidade 

global de um serviço, nunca ignorando nenhuma. Na medida em que, como têm 

demonstrado várias experiências, os diferentes grupos de interesse (dos pacientes, de 

seus familiares, dos profissionais, dos administradores e dos gestores) tendem a 

privilegiar um aspecto ou outro da qualidade com a óbvia consequência de desenvolver 

abordagens e métodos de avaliação diferentes.  

Nesta altura, levanta-se uma questão: como pode um serviço de saúde oferecer uma 

qualidade que seja avaliada positivamente, em simultâneo, por utentes, profissionais e 

gestores?   

Raramente esta distinção é tida em conta, mas para Barros (1998) é crucial para avaliar 

os efeitos esperados do aumento da qualidade dos serviços prestados através da 

implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade sobre os custos dos serviços de 

saúde. Muitas vezes baralha-se a análise do processo e análise de resultados produzidos 

com a satisfação dos utilizadores, resultando daqui enorme confusão. 

Ao longo das últimas décadas e de um modo gradual, as actividades de garantia e 

melhoria da qualidade começaram a ser introduzidas nos processos das organizações de 

serviços de saúde (D’innocenzo M. et al., 2006). 

Donaldson (2001) refere que o grande objectivo das políticas de saúde nos países 

desenvolvidos do século XXI é precisamente o desenvolvimento contínuo da qualidade 

nos cuidados de saúde. 

Portugal, no seu Programa Operacional Saúde XXI, definiu como objectivos 

estratégicos - o obter ganhos em saúde e assegurar aos cidadãos o acesso a cuidados de 
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saúde de qualidade. Sendo uma necessidade inadiável, a implementação de Sistemas de 

Gestão da Qualidade na Saúde, sua monitorização e avaliação, se queremos melhorar 

globalmente o desempenho dos serviços de saúde. Neste sentido, a política da qualidade 

em saúde passa prioritariamente pelo desenvolvimento e promoção da qualidade dos 

serviços de saúde, colocando o cidadão no centro do sistema. Sendo o objectivo 

principal assegurar a todos os utentes: acesso a cuidados de saúde de qualidade, em 

tempo útil e a custos adequados. Mantendo e promovendo a saúde da população através 

da reestruturação dos serviços de saúde, assegurando a competência profissional dos 

prestadores de saúde e a utilização racional e eficiente dos recursos de modo a satisfazer 

as necessidades dos utentes (Ovretveit, 1992). 

Portanto, a obtenção de cuidados de saúde excelentes, como referem Machado e Nunes 

(2007), está dependente de factores como a sistematização e formalização de 

metodologias que possibilitem a diminuição da variabilidade da prestação, o 

estabelecimento de objectivos, indicadores e metas que possibilitam a avaliação do 

desempenho dos processos.  

Os anos 90 caracterizaram-se pela implementação de diversas ferramentas de qualidade 

e modelos de gestão no desenvolvimento de liderança: reengenharia de processos, 

gestão da qualidade (acreditação, certificação, Manual da Qualidade, auditorias clínicas, 

através de vários modelos conforme ilustração 2), EFQM, benchmarking, 5S, CAF, 

ABC, BSC, Six Sigma, empowermente, gestão do capital humano e outros. Com o 

objectivo de melhorar a qualidade de assistência ao utente através de programas e/ou 

investigação, existem ainda, outros instrumentos que monitorizam externamente a 

qualidade dos nossos serviços de saúde e que estão em consonância com regras e 

normas da GQT (Sale, 2000), conforme esquematizado na Figura 5, nomeadamente: 

King´s Fund (HQS), Joint Comission (JCI), ISO 9000:2000/ 9001:2008. 

 

Com adopção da certificação de qualidade e a acreditação institucional, pelas 

organizações de saúde, colocando a ênfase no cliente/utente e, ao mesmo tempo, a 

afirmação de abordagens orientadas para a humanização da atenção e para a valorização 

de relações mais equitativas entre profissionais e pacientes têm legitimado o ponto de 

vista do utente e a importância da sua satisfação. 
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Figura 5 - Diferentes modelos de sistemas de gestão da qualidade implementados 

nos serviços de saúde em Portugal. 

 

Fonte: Adaptado (SinASE, 2009). 

 

Sendo fundamentais os seguintes pontos de acção, como refere Sale (1998), para o 

desenvolvimento da melhoria contínua: 

 Esforços para conhecer cada vez mais o utente, através de questionários, e 

associar constantemente esse conhecimento às actividades das organizações. 

 Esforços em modelar a cultura das organizações (promoção do brio, alegria, 

colaboração, espírito equipa, pensamento cientifico) pela liderança. 

 Aumento do conhecimento em relação ao controlo da variação dos processos de 

trabalho, através da recolha de dados, análise e acções correctivas no processo. 

 

A melhoria da qualidade dos cuidados passou a assumir valor fundamental nos 

resultados esperados pelas práticas e políticas de saúde. Do mesmo modo, passou a ser 

visto como imprescindível o envolvimento de todos os profissionais para a 

implementação de um sistema de gestão da qualidade com sucesso. A equipa 

multidisciplinar passou a ser responsável pela definição do plano estratégico, 

estabelecimento de critérios de avaliação e monitorização do plano estabelecido. 
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Portanto, analisar e avaliar periodicamente os serviços prestados poderá proporcionar a 

identificação de factores mais preponderantes na insatisfação dos seus doentes/utentes e 

na sua posterior correcção e, a identificação de áreas com oportunidade de melhoria. 

A visão do utente é considerada indissociável da perspectiva técnica e da perspectiva 

organizacional. Questionários, análise de queixas e reclamações dos utentes, análise dos 

processos de fluxo dos utentes e várias tipologias de estudos etnográficos, representam 

as possíveis estratégias para identificar a qualidade percebida pelos utentes. Contudo, é 

preciso assinalar que a grande maioria das pesquisas de satisfação dos usuários é 

realizada, a nível internacional, por meio de questionários padronizados, muito 

criticados por apresentarem sérios desvios conceituais e metodológicos, responsáveis 

pelos altos índices de satisfação obtidos (Williams, 1994). De facto, quando se 

transpõem questionários feitos para um determinado contexto sócio-económico e 

cultural, para outro totalmente diferente, os resultados, só por milagre podem expressar 

esta outra realidade que pretendem “medir”. 

Os serviços de saúde estão inseridos num contexto socio-económico onde o impulso 

para a normalização e para o reconhecimento oficial dos seus sistemas de gestão da 

qualidade através da certificação, corresponde cada vez mais a anseios e desejos dos 

utentes e não apenas a um mero acto de gestão. Transmite uma confiança acrescida nos 

processos de concepção, planeamento e fornecimento do serviço. Assim, a certificação 

passa a ser um factor de confiança para os utentes/clientes cada vez mais exigentes, pelo 

facto da organização ter implementado um sistema de gestão da qualidade adequado que 

potencia a dinâmica da melhoria contínua. Sobretudo se o sistema estiver certificado por 

um organismo de certificação independente (estando o próprio reconhecido e 

acreditado).  

Permitindo satisfazer as expectativas dos clientes, assegurando a sua fidelização, a 

competitividade e o desenvolvimento sustentável. Proporcionando maior notoriedade e 

melhoria da imagem perante o mercado (Christo, 2001). 

A norma NP EN ISO 9001:2008 fomenta a adopção de uma abordagem por processos 

quando se desenvolve, implementa e melhora a eficácia de um sistema de gestão da 

qualidade, para aumentar a satisfação do cliente indo ao encontro dos seus requisitos 

(NP EN 9001:2008). Assim, estes são obrigados a questionar o modo como realizam as 

suas actividades e qual o contributo destas para a satisfação dos utentes e para a 
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melhoria da eficiência do hospital. Pressuposto importante e imprescindível para a 

melhoria contínua é facilitar e sustentar a implementação de uma gestão por objectivos.  

A Acreditação é um processo bastante complexo, de profundo impacto interno e que 

levará a mudanças significativas na realidade existente, onde o utente será, sem dúvida, 

o principal beneficiário. A Figura 6, refere-se a uma análise comparativa dos sistemas 

de qualidade implementados nas organizações de saúde em Portugal. 

Figura 6 - Diferentes modelos de sistemas de gestão da qualidade implementados 

nos serviços de saúde em Portugal. 
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Fonte: Adaptado (SinASE, 2009). 

A implementação destas ferramentas, demonstrou ao longo do tempo certa falta de 

consistência e articulação entre eles. Para resolver estas ineficiências surge o BSC, 

sendo considerada ferramenta consistente para conseguir o alinhamento de todos os 

recursos organizacionais, em especial as pessoas, e concretizar mudanças. Baseia-se no 

princípio de que, nos dias de hoje (século XXI), as organizações que investirem e 

gerirem da melhor maneira os seus bens intelectuais e os conhecimentos adquiridos ao 

longo do tempo, serão as que alcançarão mais sucesso (Matos, 2009), sendo assim, uma 

ferramenta integradora de outras soluções de melhoria, pois assume o foco central da 

performance (Pinto, 2007).  
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A medição da performance é um conceito que envolve diversas metodologias e 

instrumentos que fazem parte dos sistemas de gestão das organizações, como os 

Hospitais.  

Gerir bem contribui fortemente para aumentar a possibilidade de a organização cumprir 

a sua missão e ter sucesso a longo prazo. Por outro lado, gerir mal sai caro, desmotiva e 

compromete todos os esforços de qualidade que aos diversos níveis tenham vindo a ser 

encorajados. 

 

Machado e Nunes (2007) citam que o programa do governo na área da qualidade na 

saúde, proclama a necessidade de garantir a prestação de cuidados de saúde de elevada 

qualidade, sendo necessário promover no seio do sistema a responsabilidade e o 

profissionalismo, a melhoria contínua da qualidade, a efectiva gestão de risco e a 

liderança nos serviços. 

 

A gestão da qualidade total pressupõe uma filosofia de gestão que faz dos decisores 

verdadeiros agentes de mudança, permitindo criar um ambiente organizacional de 

permanente aprendizagem individual e colectiva. São vários os factores que, nos 

últimos anos, desencadearam a preocupação crescente com a qualidade dos serviços de 

saúde. Nomeadamente, segundo Barros (1999), foram: a imposição por parte das 

autoridades na contenção dos custos; o crescente nível de exigência dos cidadãos em 

relação à qualidade dos cuidados que lhes são prestados e a alteração de mecanismos de 

financiamento. E como a missão principal das organizações que prestam serviços de 

saúde, é fornecer aos seus utentes serviços que satisfaçam as suas necessidades 

explícitas ou implícitas (Imperatóri, 1999). É neste contexto que é urgente e prioritário 

assegurar o acesso a cuidados de saúde de qualidade aos cidadãos a um custo adequado. 

A qualidade nos serviços deve ser definida pelos utentes, e portanto devemos estudar e 

avaliar a percepção de qualidade que o utente tem do serviço que lhe foi prestado. 

 

É simples reconhecer um bem de qualidade, mas depreende-se, pelo que já foi dito, que 

é uma tarefa difícil a definição de qualidade em saúde.  

 

Por estas razões, importa pois, definir para uma melhor compreensão da qualidade em 

saúde, em que dimensões esta se insere. 
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2.1. DIMENSÕES DA QUALIDADE EM SAÚDE 

 

Na bibliografia existe uma variedade de modelos e abordagens para estruturar e 

conceptualizar a avaliação e os factores relacionados com a qualidade dos cuidados e 

serviços de saúde. Sendo a qualidade dos serviços prestados multidimensional e 

mensurável, deve ser analisada e medida em diversas perspectivas conforme o alvo que 

se pretende avaliar ou a posição que o observador ocupa no sistema (Hespanhol et al., 

2005). Para tal se conseguir, é necessário implementar projectos de qualidade que 

incidam no modo como os profissionais interagem com os utentes, como utilizam o 

conhecimento e as tecnologias de que dispõem. O chamado “core business” da 

actividade hospitalar (Delgado, 2009, p.47).  

 

Parasuraman et al. (1985), identificaram dez critérios utilizados pelos utentes/clientes 

para avaliar a qualidade de um serviço. Estes critérios foram sintetizados em cinco 

dimensões, pelos mesmos autores em1988, relativamente a (Souza et al., 2004): 

 Aspectos tangíveis (instalações, equipamentos e aparência dos profissionais) 

 Confiabilidade (desempenho de acordo com as expectativas) 

 Conformidade (prontidão e utilidade) 

 Garantia (competência, cortesia, credibilidade, confiança e segurança) 

 Empatia (acesso, comunicação e compreensão). 

Daqui resultou a denominada escala SERVQUAL, que avalia a qualidade percebida 

através da comparação entre o serviço percebido e a expectativa do serviço desejado. 

Nomeadamente, Maxwell (1984), Dershin (1996) e Mezomo (2001) definiram 

dimensões mais alargadas para a qualidade na saúde, tendo considerado e categorizado 

as seguintes (Souza et al., 2004): 

 Equidade – serviços prestados com igualdade de prestação e oportunidades para 

grupos diferentes de doentes (idade, sexo, religião, condições económicas, …) 

 Efectividade – grau de benefício (resultado) alcançado, isto é, a relação 

existente entre a melhoria possível e a efectividade obtida. 
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 Eficiência – obtenção de maior nível de qualidade com o uso mínimo de 

recursos existentes sem desperdício. Pressupõe avaliação custo-benefício e 

custo-efectividade. 

 Eficácia – serviço que atinja os objectivos terapêuticos de longa duração 

 Acessibilidade – facilidade de acesso a cuidados de saúde em tempo útil, sem 

barreiras organizativas, físicas, geográficas, económicas, culturais ou 

psicológicas. 

 Aceitabilidade/ aceitação social – avaliação positiva dos cuidados de saúde 

prestados aos utentes; serviços adequados ao utente, família, pagadores… (ex: 

privacidade, informação adequada, etc.) 

 Adequação – ajustamento dos serviços existentes às necessidades, expectativas 

e desejos da população, reconhecendo as mudanças. 

 Competência profissional – capacidade de utilizar recursos e conhecimentos 

para produzir saúde e satisfação na população atendida. 

 Segurança - utilização dos serviços de saúde com riscos mínimos, ou seja, os 

menores danos possíveis a nível de saúde que possam ser infligidos aos 

utentes, nomeadamente, infecções, erros de medicação, contaminação, erros 

de processo, erros humanos. 

 Disponibilidade – acesso aos cuidados de saúde em tempo útil, sendo adequado 

para cada situação clínica sem grande tempo de espera. 

 

Posteriormente, também Donabedian (cit. Gastal 1995; Novaes, 2000), se debruçou 

sobre este assunto Na sua perspectiva, qualidade deve ser construída em cada avaliação 

por meio de sete pilares da qualidade, a saber:  

 Eficácia – habilidade da medicina em potenciar melhorias na saúde e no bem-estar 

dos cidadãos 

 Efectividade – relação entre o benefício real oferecido pelo sistema de saúde e o 

resultado potencial 

 Eficiência – relação entre o benefício oferecido pelo sistema de saúde e o seu 

custo económico 

 Optimização – estabelecimento do ponto de equilíbrio relativo, em que o 

benefício é elevado ao máximo em relação ao seu custo económico 
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 Aceitabilidade – adequação dos cuidados de saúde às expectativas, desejos e 

valores dos utentes/clientes e das suas famílias. Englobando este atributo 5 

conceitos: acessibilidade, relação médico-paciente, amenidades, preferências do 

paciente quanto aos efeitos da prestação, preferências do paciente quanto aos 

custos da prestação. 

 Legitimidade – possibilidade de adaptar satisfatoriamente um serviço à 

comunidade ou à sociedade como um todo. Implicando conformidade individual, 

satisfação e bem-estar da sociedade. 

 Equidade – determinação da adequada e justa distribuição dos serviços e 

benefícios para todos os membros da comunidade, população ou sociedade. 

 

Uma outra abordagem é referida por Pisco (2001) que cita o modelo que Gavin propôs, 

em 1984, para análise da qualidade, através de cinco perspectivas:  

1 – A perspectiva transcendente: a excelência absoluta  

 Constrangimentos ao nível dos recursos na saúde. 

2 – A perspectiva baseada no produto: mais qualidade significa maior custo 

 Maiores cuidados e acessibilidades estão relacionados com aumento de 

custos. 

3 – A perspectiva baseada no utilizador: adequação à finalidade  

 Satisfação, serviços prestados cumprem as necessidades dos utentes. 

4 – A perspectiva industrial: conformidade com a especificação 

 Normas de orientação clínica, protocolos de indicadores de qualidade para 

determinados procedimentos. 

5 – A perspectiva baseada no valor: qualidade a um preço específico 

 Liga qualidade a custo. 

 

Refere ainda um modelo alternativo de análise da qualidade mais adequado aos 

cuidados de saúde, (Pisco, 2001): 

1 – A perspectiva Transcendente: a excelência da qualidade. 

2 – A perspectiva da saúde pública: perspectiva estratégica na prestação de 

cuidados de saúde de qualidade. 
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3 – A perspectiva baseada nos recursos: efectividade dos cuidados, com a redução 

do desperdício e a promoção da prestação de cuidados, tendo em análise a 

avaliação do custo - benefício. 

4 – Perspectiva dos profissionais: valoriza os conhecimentos e resultados clínicos 

como medida de qualidade. Perspectiva baseada no trabalho de equipa. 

5 – Perspectiva dos utilizadores: satisfação dos utilizadores, dependendo do 

observador.  

 

Portanto, dependendo do modo como é perspectivada a qualidade dos cuidados de 

saúde, os diferentes intervenientes no processo, valorizam diferentes aspectos, sendo de 

salientar:   

 Para os utentes: aspectos como acessibilidades, afabilidade, melhoria do estado 

de saúde. 

 Para os prestadores: foca-se nas capacidades técnicas e na obtenção de 

resultados clínicos. 

 Para os gestores: eficiência, obtenção dos resultados desejados e rentabilização 

do investimento. 

 

Analisando, na Figura 7, os vários sistemas de gestão da qualidade aplicados nas 

organizações de saúde (ISO, HQS, JCI, CAF/EFQM), podemos constatar que em 

relação às dimensões da qualidade os seus referenciais abordam: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Diferentes modelos de sistemas de gestão da qualidade implementados 

nos Serviços de Saúde em Portugal. 

 ISO 9001 CAF/EFQM JCI HQS 

Q Técnica         

Q Recursos Humanos         
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Q Meios e infra estruturas         

Q Gestão e organização         

Q Segurança       

Q Ambiental        

Q Social        

 
Fonte: Adaptado (SinASE, 2009). 

 

 

Fragata (2006), destaca as dimensões que a Qualidade nos cuidados de saúde, deve ter: 

  Performance técnica (qualidade nos actos médicos) 

 Recursos (eficiência económica) 

 Gestão de risco (evicção de danos ou eventos adversos relacionados com o 

tratamento) 

 Satisfação dos doentes (utentes/clientes) 

 

Perante as diversas leituras acima explanadas, depreende-se que o conceito de qualidade 

é multifacetado e subjectivo, podendo, por isso, ser perspectivado de diferentes ângulos 

e inatingível em absoluto. Nenhuma leitura é, forma consensual, totalmente satisfatória.  

A qualidade é, pois, um elemento fundamental nesta relação tripartida que envolve 

também custos e acesso aos cuidados de saúde. 

Na actualidade, infelizmente, existem tensões e conflitos, entre qualidade/custo dos 

cuidados de saúde e a visão quer dos profissionais quer a dos utentes em relação a estes. 

Em relação à qualidade e à gestão de serviços de saúde, Ana Escoval (2007) refere que 

“é complexo encontrar práticas de gestão na saúde que consigam equilibrar a 

eficiência, a efectividade e a equidade com a garantia de qualidade nos serviços 

prestados ao cidadão”, enquanto para Morujão (2007) a qualidade em serviços de 

saúde, é “o grau em que os serviços, centrados nas necessidades dos doentes e utentes, 

aumentam a probabilidade de efeitos desejáveis e diminuem a probabilidade de efeitos 

indesejáveis, tendo em conta o estado da arte e a maximização da sua efectividade ao 

melhor custo”.  

 

Resumindo, após a leitura de vários estudos verificamos que todos apresentam 

diferentes factores que enriquecem o conceito de qualidade, mas em simultâneo tornam 
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a sua definição complexa, multidimensional e difícil de adjectivar. Umas vezes faz-se 

referência à qualidade entendida como eficácia técnica, preocupada exclusivamente com 

os aspectos de diagnóstico e terapêuticos; noutras, a qualidade enfoca somente os 

aspectos relacionados com os gastos com saúde; e há ainda leituras que perspectivam a 

qualidade tendo em conta somente as percepções dos pacientes, reduzindo a avaliação 

da qualidade a uma mera sondagem de opiniões, excluindo, assim, a perspectiva de 

análise dos outros actores envolvidos no processo. 

 A qualidade em saúde não se relaciona, exclusivamente, com um ou outro dos aspectos 

mencionados, mas é o resultado de uma profícua integração e conexão entre eles 

(Serapioni, 2009) pelo que têm de ser percepcionados e avaliados em rede. 

 

 

 

2.2. EVOLUÇÃO DA QUALIDADE NA SAÚDE EM PORTUGAL 

 

O Sistema de Saúde em Portugal, e o Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo o pilar 

fundamental da prestação de cuidados de saúde, apesar da sua acentuada evolução nos 

últimos tempos, continua a apresentar incapacidade de prestar cuidados de saúde 

adequados e em tempo útil ao cidadão. Não surpreende que continue a ser objecto de 

uma avaliação negativa por parte da sociedade em geral. 

 

A OMS define “sistema de saúde” como o conjunto de “todas as actividades que têm 

como finalidade essencial a promoção, a recuperação ou a manutenção da saúde” 

(WHO, 2000). E o objectivo principal de qualquer sistema de saúde, como refere Belém 

(2006, p. 172), “ é o de garantir o melhor nível de saúde de uma população, reduzindo 

as desigualdades em saúde”, de acordo com valores e princípios, nomeadamente: 

 Valores da universalidade: o acesso a cuidados de saúde de qualidade, a 

equidade e a solidariedade; 

 Princípios de funcionamento: a qualidade, a segurança, cuidados baseados 

em dados rigorosos; 

 Na ética: a participação dos utentes, o acesso à justiço, privacidade e 

confidencialidade. 
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E Simões (2009, p.25) considera que um sistema de saúde consiste em promover o 

acesso das populações aos cuidados de saúde, de acordo com as suas expectativas e as 

suas necessidades” [...] “ e promover a eficiência económica num quadro de maior 

disciplina orçamental e de controlo da despesa pública”. 

 

A melhoria das condições de vida e o envelhecimento progressivo da população têm 

originado um aumento da procura dos serviços de saúde, tendo como resultado imediato 

um exponencial aumento do custo dos cuidados de saúde. Por outro lado, devido ao 

paradigma de que avanços científicos e tecnológicos estão directamente ligados à 

qualidade/ segurança no diagnóstico e eficácia da terapêutica, também por esta via o 

custo tem aumentado, sobretudo pelo recurso generalizado a meios de diagnóstico mais 

sofisticados. 

 

Ao longo da última década o objectivo primordial das políticas de saúde tem sido o de 

assegurar a equidade e o acesso aos cuidados de saúde, melhorar o desempenho 

económico e financeiro do SNS. Deste modo, a estratégia dominante tem sido garantir a 

sustentabilidade do sistema público, num quadro de recessão económica global.  

Como refere Antunes (2006) o SNS deve manter-se como “pedra angular” do nosso 

sistema de Saúde.  

Os serviços de Saúde, como refere Pisco (2006), são organizações muito complexas e as 

reformas devem ser levadas a cabo com precaução, na base da experimentação e da 

avaliação. 

O sistema tradicional de gestão dos hospitais tem-se caracterizado por uma excessiva 

centralização, por uma rigidez administrativa e burocrática, gerando ineficiências e o 

aumento dos custos de funcionamento dos mesmos (Ribeiro, 2003). 

A falta de eficiência na gestão tem levado ao incremento de custos, devido à 

inexistência de planeamentos e lacunas de informação; prestação de serviços com 

tempos de espera longos, má qualidade no atendimento, aumento das listas de espera 

para consultas e cirurgias diminuindo a acessibilidade a cuidados de saúde em tempo 

útil. E associado a tudo isto, uma elevada desmotivação dos profissionais por uma 

cultura enraizada de função pública e não diferenciação pela positiva.  
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Segundo Antunes (2006), as causas da baixa produtividade do SNS são a 

desorganização e a indisciplina que caracterizam o sistema de trabalho nas organizações 

de saúde e todos os outros serviços do estado.  

 

O consumidor de cuidados de saúde é o cidadão, o utente doente ou saudável, pelo que a 

interpretação da utilidade do produto ou serviço tem uma dimensão psico - afectiva que 

distorce o conceito de standard e, portanto, de qualidade. Em todo o caso, a meta da 

excelência clínica, num quadro de qualidade organizacional e de prevenção de riscos, 

deve ser considerado o objectivo último do sistema de saúde (Machado e Nunes, 2007). 

 

Os cidadãos cada vez mais informados e conhecedores dos seus direitos pressionam os 

governos a encontrarem estratégias eficazes que combinem aumento da equidade e 

eficiência na prestação de cuidados de saúde. Nomeadamente, no contexto da 

disponibilidade dos serviços públicos de saúde em relação às listas de espera para 

consultas e cirurgias. Pelo que foi dito, compreende-se que, o objectivo da reforma em 

curso nos serviços de saúde seja o compromisso com o cidadão na melhoria da 

prestação, com atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficácia e humanização. 

Para Simões (2009), um sistema de saúde eficaz tem de ter políticas de saúde que 

respeitem os seguintes objectivos: 

 Equidade como o acesso dos cidadãos a um conjunto mínimo de cuidados de 

saúde e a qualidade do tratamento prestado em função das necessidades efectivas 

dos cuidados, e não em função do seu rendimento. 

 Eficiência técnica, relativamente, a maximizar o resultado dos cuidados e 

satisfação dos consumidores ao custo mínimo, através da combinação de formas 

de organização que promovam a melhoria da produtividade dos meios 

disponíveis. 

 Eficiência económica ou distributiva, salientando que os sistemas de saúde só 

deverão consumir uma parte adequada ou necessária do PIB, sendo urgente a 

utilização de mecanismos apropriados para limitar as despesas. 

 

A qualidade dos cuidados de saúde é multidimensional, existindo a contribuição de 

múltiplos factores (Pisco, 2001). Alguns podem ser objectivamente medidos, como o 

tempo de espera para ser atendido por profissional de saúde. Outros, mais dificilmente 
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como a qualidade da relação estabelecida com o utente. Os indicadores de qualidade são 

interdependentes e interagem entre si.  

 

A constante evolução científica, tecnológica e organizacional vai aumentando a 

capacidade e qualidade do desempenho dos profissionais e em simultâneo as 

expectativas dos utentes. Muitas das percepções dos utentes sobre os serviços de saúde 

resultam da verificação factual da falta de qualidade nos serviços que lhe foram 

prestados, por exemplo, as listas de espera para cirurgias ou consultas de especialidade. 

 

O conceito de qualidade aplica-se de forma transversal nos serviços de saúde, desde o 

acto do atendimento (sendo o primeiro contacto com a instituição) aos actos praticados 

por todos os outros profissionais, sejam médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes 

administrativos ou auxiliares de acção médica, à qualidade dos equipamentos e sua 

performance (Pereira, 2003). 

 

Silva (2001) refere que, actualmente, a qualidade é universalmente reconhecida como a 

satisfação das necessidades explícitas e implícitas do utente, a custos adequados, pelo 

imperativo de contenção orçamental.  

Todos os aspectos que têm vindo a ser referidos deviam informar uma filosofia de 

gestão que permitisse alcançar maior eficácia e eficiência, desburocratização de 

processos e procedimentos, satisfação dos utentes e motivação dos funcionários, 

provocando, assim, impacto na sociedade e nos resultados da actividade desenvolvida e 

criando valor para o utente.  

 

Surgiram diversos projectos que vieram dinamizar este movimento. Entre eles destaca-

se a criação, por despacho do Ministério da Saúde, da Comissão Nacional para a 

Humanização e Qualidade dos Serviços de Saúde. Uma das suas funções consiste em 

supervisionar a constituição de Comissões Locais responsáveis pela implementação de 

acções para a qualidade nos prestadores de cuidados de saúde (Ministério da Saúde). 

Porém, ultrapassada esta fase, o grande desafio em Portugal, como aliás na maioria dos 

países do espaço europeu, é o da qualidade e da segurança, ou seja excelência na saúde. 

Qualidade, não como um fim em si mesma mas, como garante de que os utentes dos 

serviços de saúde não estão sujeitos a um risco de acidente, incluindo de morte, superior 

ao estatisticamente aceitável (Machado e Nunes, 2007). 
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Entretanto foram surgindo novas iniciativas, todas com o mesmo objectivo. Apenas 

alguns exemplos: 

Em 1990, verificou-se um forte investimento na formação em Qualidade assim como a 

criação de projectos, por parte da Direcção Geral de Saúde (Biscaia, 2000). 

 

Nos finais dos anos 90, a OMS, na Declaração ”Saúde para todos no ano 2000”, meta 

31, e também o Conselho da Europa na recomendação número 17/97 do conselho de 

ministros, recomendam a necessidade da criação de um Sistema de Qualidade na Saúde.  

Surge nesta altura em Portugal um movimento que apresenta a Garantia da Qualidade 

como elemento fundamental da estratégia da saúde. 

 

Em 1998-2002, as principais linhas mestras contidas em “Saúde um compromisso - A 

Estratégia de Saúde para o virar do Século” foram: 

 A mudança centrada no cidadão e nas necessidades de saúde da população; 

 A obtenção de ganhos em saúde como determinante principal da acção dos 

serviços de saúde; 

 O envolvimento e funcionamento de todas as componentes da rede do sistema 

de saúde (público, privado e social). 

 

Segundo Sakellarides (1999), os principais pilares para gerir a mudança são: a 

centralidade do cidadão, o descongelamento das organizações (flexibilizar, 

experimentar e autonomizar), a coesão da gestão, os resultados (objectivos), o clima 

(comunicar) e, o investimento no conhecimento. 

 

Em 1999, é criado o Instituto da Qualidade em Saúde (IQS), juntamente com a 

Comissão Nacional de Acreditação e a Agência de Avaliação de Tecnologias ficando 

assim lançadas as bases do Sistema Português da Qualidade na Saúde (SPQS). 

 

Em Junho de 2000, surge o Programa Operacional de Saúde XXI (2000/2006), 

estratégia nacional de saúde, sendo de realçar o Eixo prioritário II – Melhorar o acesso a 

cuidados de saúde de qualidade, medida 2.3 – Certificação e garantia da qualidade. Esta 

medida refere o desenvolvimento de instrumentos que promovam uma profunda 
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modificação organizacional dos serviços de saúde, centrando-se nas necessidades dos 

utentes. Tendo como objectivos gerais: 

 a promoção da criação de sistemas de garantia da qualidade em saúde e a 

adopção de modelos de gestão orientados para a qualidade e para os 

resultados; 

 adopção das condições necessárias aos padrões de referência exigidos pelos 

sistemas de garantia da qualidade; 

 a consolidação da rede de recursos de conhecimento; 

 a expansão das tecnologias de informação e comunicação, quer a nível 

assistencial, quer como instrumento de sustentação da mudança 

organizacional, para a certificação e garantia da qualidade; 

 formação dos profissionais a todos os níveis das instituições de Saúde; 

 modernização de estruturas físicas e equipamentos.  

 

Até início da década de 90, a maioria das organizações de serviços de saúde pertenciam 

ao sector público, tendo-se assistido, desde essa altura, a mudanças na gestão de muitas 

unidades de saúde. 

 

Em 2003, o então Ministro da Saúde, Dr. Luís Filipe Pereira defendia uma gestão 

empresarial para os Hospitais e um sentido de competição entre os diversos hospitais do 

país. 

 Referia a “Qualidade” como sendo uma ferramenta fundamental da nova estratégia para 

a saúde, colocando o cidadão no centro desta reforma estrutural em curso. No contexto 

desta problemática, valorizava três atributos: eficiência, humanização e resposta 

atempada. E salvaguardando a qualidade dos profissionais da saúde, defendia a 

introdução de procedimentos que tivessem em consideração a garantia da qualidade dos 

actos prestados e um sistema de gestão da qualidade que permitisse monitorizar e aferir 

a qualidade dos serviços e cuidados prestados. Referia que os factores a melhorar seriam 

a desresponsabilização, a falta de organização e a má gestão das organizações, tendo em 

vista a satisfação das necessidades dos utentes e em simultâneo combate ao desperdício 

(Pereira, 2003). 

O Plano Nacional de Saúde 2004-2010 refere como situação actual no SNS: escassa 

cultura de qualidade, défice organizacional dos serviços de saúde, falta de indicadores 
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de desempenho e de apoio à decisão, insuficiente apoio estruturado às áreas de 

diagnóstico e decisão terapêutica. 

 Propõe intervenções ao nível da melhoria da qualidade da prestação dos cuidados de 

saúde e da qualidade organizacional dos serviços de saúde, através: 

 da acreditação de hospitais, ao abrigo do protocolo com o King’s Fund Health 

Quality Service (KFHQS) e formação de auditores na área da qualidade em 

saúde.  

 do projecto de avaliação da qualidade organizacional em centros de saúde – 

MoniQuOr – no contexto de construção de um sistema nacional de 

qualificação de centros de saúde, dando ênfase aos resultados da avaliação da 

satisfação dos utentes e profissionais. 

 de introdução de uma nova prática de gestão baseada nos princípios da 

qualidade total, modelo de auto-avaliação da qualidade na gestão – QualiGest 

– tendo como referência o modelo de excelência organizacional da EFQM  

para os serviços públicos, aprovado oficialmente pela Comissão Europeia – o 

CAF. 

Propõe ainda, como esclarece Biscaia (2000, p. 6-10), melhorar os indicadores de 

desempenho e de apoio à decisão através, de: 

 Apoiar a avaliação sustentada da satisfação dos utentes dos serviços de saúde, 

através de questionários desenvolvidos e/ou validados para a realidade 

portuguesa. 

 Apoiar, de uma forma sustentada, a avaliação do grau de satisfação dos 

profissionais dos serviços de saúde.  

 Desenvolvimento de projectos de melhoria contínua, no âmbito da avaliação 

de indicadores de desempenho de unidades de cuidados críticos dos hospitais 

portugueses, com uma perspectiva de benchmarking (avaliação inter-pares) 

de indicadores clínicos, de processo e de resultados dos hospitais.  

 Apoio estruturado às áreas de diagnóstico e decisão terapêutica 

 Elaboração de Linhas de orientação Clínica 

 Desenvolvimento das metodologias de acreditação em saúde. 

 

Perante o que já foi elencado, a qualidade na saúde seria uma boa aposta, visando 

sempre a melhoria contínua da qualidade dos serviços de saúde. Mas para que estes 
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projectos sejam exequíveis e tenham sucesso, além de ser necessário criar metas a 

atingir, é de extrema importância acompanhar e apoiar todo o processo de mudança, 

promovendo a capacidade de identificação de obstáculos para se poder antecipar acções 

correctivas, até porque melhoria contínua da qualidade na saúde, implica explicitamente 

mudança de comportamentos. 

 

A gestão da qualidade na saúde obriga a responsabilidades acrescidas, como seja o 

garantir da idoneidade dos serviços prestados, assegurando aos utentes que as decisões 

clínicas tomadas e procedimentos necessários são os mais adequados, 

independentemente das qualidades pessoais ou competência profissional. Só assim, é 

que o sector da saúde poderá atingir a Excelência. Os maus resultados e a falta de 

eficácia/eficiência na saúde torna-se incompreensível para quem apenas deseja ser bem 

atendido, o que muitas vezes não acontece como é do conhecimento geral. O aumento 

das expectativas e o grau de exigência dos utentes é uma alvanca natural para o 

desenvolvimento do SNS. 

 

A qualidade e eficiência do serviço prestado são decisivas para a satisfação do utente, 

tornando-se de extrema importância o compromisso de todos os prestadores na 

implementação de práticas sistemáticas de gestão que conduzam à satisfação, nunca 

esquecendo a melhoria contínua dos processos organizacionais. 

 

Diversos autores têm identificado alguns dos factores que, se postos em prática, 

contribuíram para a relevância da “Qualidade na Saúde”.  

 

Segundo Viegas (2007), na saúde, a principal preocupação é melhorar continuamente os 

cuidados de saúde prestados aos utentes/ clientes, existindo factores fundamentais que 

se inter-relacionam nesta actividade, e dos quais se destacam: a produtividade e 

eficiência, as condições de trabalho dos profissionais da saúde, a gestão da informação 

do doente, a gestão de recursos e as relações institucionais, considerando que é 

inevitável e inadiável a implementação de SI/TI, para melhorar estes factores. 

 

Para Serrão (2007), com vista a melhorar o acesso, a eficiência, a eficácia e a qualidade 

dos processos clínicos e de gestão, os SI/TI deviam ser utilizados pelas unidades de 

saúde, profissionais de saúde, utentes para melhorar a forma de prestação desses 
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cuidados de saúde. A prestação de cuidados de saúde, diz ainda, tem de estar centrada 

no utente/cliente e não na organização, tendo a infra-estrutura tecnológica que reflectir 

esta nova realidade.  

Silveira (2003, refere a partilha de informação, o aumento de produtividade, a redução 

de custos, o incremento do relacionamento utente/fornecedores, como motivações 

principais para que uma organização se envolva no planeamento de sistemas inter 

organizacionais. As maiores preocupações, identificadas como factores críticos de 

sucesso, foram: o custo de desenvolvimento e manutenção, segurança, habilidade e/ou 

capacidade de cooperação com outras organizações, efeitos nos sistemas intra 

organizacionais e apoio à gestão de topo.  

 

O Laboratório da Maternidade Júlio Dinis está inserido numa organização de saúde 

sujeita a todas estas mudanças, tendo necessidade de implementação de SGQ e SI/TI 

para melhorar a sua eficiência, eficácia e produtividade. Neste intuito foi levada a cabo 

uma profunda reestruturação da actividade laboratorial, ao nível da arquitectura, 

desmaterialização dos processos organizacionais e fluxos de informação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 - SATISFAÇÃO DO UTENTE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  
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O paradigma que, na actualidade, marca todas as actividades humanas, é o paradigma da 

complexidade. Na área da saúde, existem inúmeros factores a comporem o quadro da 

complexidade. É a reestruturação dos serviços, são constrangimentos económicos, as 

mudanças demográficas, os crescentes e complexos avanços das ciências e tecnologias 

biomédicas, etc., todos contribuem para a ruptura dos serviços de saúde. Em simultâneo, 

o aumento do consumo de serviços de saúde, e consequente aumento da 

responsabilização das organizações de saúde, levou à necessidade das organizações de 

saúde saberem se os seus utentes ficavam ou não satisfeitos com os serviços por eles 

prestados (Turris, 2005). Assim, o conceito “Satisfação do utente/cliente” e sua relação 

com a qualidade dos cuidados, foi-se afirmando como uma área a ter em conta na 

avaliação e garantia da qualidade dos serviços de saúde (Ferreira, 2000; Larsson & 

Gerry, 2009). A satisfação do utente/cliente passou a ser relevante, como campo de 

investigação no âmbito da gestão dos serviços de saúde e, ao mesmo tempo, uma 

necessidade para as organizações de saúde que se preocupam em melhorar 

continuamente a qualidade dos seus serviços e em simultâneo a sua imagem.  

 

Segundo Filho (1990), desde os anos sessenta que Balint e Parsons alertavam, através 

do seu modelo da relação médico-paciente, no contexto da clínica para a atenção das 

necessidades e desejos dos utentes. Ao mesmo tempo, Donabedian (1987), Williams 

(1994) e Siztia&Wood (1997) chamavam a atenção para a importância das relações 

medico-paciente em ambiente hospitalar.  

Como refere Williams (1994), o objectivo era conseguir melhores resultados clínicos, 

por meio da adesão ao tratamento, em 3 dimensões: comparecer nas consultas, aceitar as 

recomendações/prescrições e o uso adequado dos medicamentos. Assim, como refere 

Martins (2009), a satisfação dos utentes surgiu com maior ênfase nos Estados Unidos da 

América como um determinante da viabilidade das instituições de saúde e inserido 

numa estratégia de marketing, tendo proporcionado um ambiente competitivo entre as 

instituições.  

 

 

Foi, portanto, a partir dos anos oitenta que a satisfação dos utentes começou a ser vista 

como um importante indicador da qualidade dos serviços. E a partir dos anos 90 foi 

introduzido o conceito “humanização dos serviços de saúde” como um conjunto de 
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princípios que criticam o carácter impessoal e desumanizado na prestação dos serviços 

de saúde. 

 

Em 2000, nas suas pesquisas de avaliação em saúde, a OMS introduziu o conceito de 

“responsividade” em contraposição ao conceito de “satisfação”, utilizado desde os anos 

60 (Vaitsman & Andrade, 2005). “Responsividade” refere-se aos aspectos não médicos 

dos cuidados de saúde, até à data não tidos em conta. Focando as pesquisas de 

satisfação nas diversas dimensões que envolvem os cuidados de saúde, desde a relação 

medico/utente até à qualidade das instalações e dos profissionais de saúde. Todavia 

perece discutível a aplicação destes dois conceitos nas metodologias de avaliação de 

serviços e sistemas de saúde, atendendo aos seus limites e vantagens nas diversas 

situações. 

 

Seja como for, numa coisa todos parecem estar de acordo: a qualidade dos cuidados de 

saúde é multidimensional, existindo a contribuição de múltiplos factores (Pisco, 2001). 

Alguns podem ser objectivamente medidos, como o tempo de espera para ser atendido 

por um profissional de saúde. Outros, mais dificilmente, como a qualidade da relação 

estabelecida com o utente (relação interpessoal). O certo é que todos os indicadores de 

qualidade são interdependentes e interagem entre si, tendo cada um o seu peso 

específico na “medição” da satisfação /insatisfação dos utentes (Westaway et al., 2003).  

 

A “satisfação dos utentes” é, assim, considerada um indicador importante na 

monitorização da qualidade dos cuidados de saúde prestados (Williams, 2004) e no grau 

de satisfação, em relação às instituições de saúde (Pego, 1998).  

 

Como refere Sitzia & Wood (1997) estas avaliações expressariam uma atitude, uma 

resposta afectiva baseada na crença que o cuidado possui vários atributos que podem ser 

avaliados pelos utentes. 

 

 

O conceito de “satisfação dos utentes”, apesar de amplamente falado, não tem sido 

devidamente definido e clarificado, quer pelos investigadores, quer pelos utentes, 

quando questionados. Como Mack et al. (1995) salientam, a proliferação de tentativas 

de definição não passam disso mesmo: tentativas. Em consequência desta situação, em 
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geral, os modelos de “medição” são inadequados e pobremente operacionalizados. De 

facto não é possível medir com objectividade o que é, em grande medida, subjectivo. O 

problema é: como quantificar percepções e expectativas? O erro maior de muitas 

definições parece-nos residir aqui.  

 

Vejamos algumas das definições de satisfação que proliferam na literatura. 

“Satisfação dos utentes” é:  

 “Uma atitude, uma emoção ou um sentimento que pode ser verbalizado e 

medido através de uma opinião” (Donabedian cit. Hespanhol, 2008, p.363); 

 “Um critério qualitativo essencial do encontro médico” (Vuori, 1982); 

 “É o grau em que o serviço preenche as suas expectativas” (Ovretveit cit. 

Hespanhol, 2008, p.363); 

 “Reacções do utente à experiência dos cuidados de saúde” (…) “o resultado 

das diferenças entre as expectativas do utente em relação aos cuidados e a 

percepção dos cuidados realmente recebidos” (Pereira et al., 2001, p.36); 

 “Uma atitude resultante das avaliações positivas individuais de distintas 

dimensões dos cuidados de saúde” (Linder-Pelz, 1982 citado por Santos, 1993: 

p. 31);  

 “Uma forma especial de atitude face à utilização do serviço, isto é, como um 

fenómeno de pós-experiência, que reflecte o quanto o utente gostou ou 

desgostou do serviço que recebeu” (Taylor, 1994 citado por Sepúlveda, 1998: 

p. 36-37; Larsson e Gerry, 2009, p. 600);  

 “A reacção que salienta aspectos dos cuidados e mede a avaliação cognitiva e 

reacção emocional do paciente à estrutura, processo e/ou outcome dos 

cuidados” (Cleary, 1989 citado por Santos, 1993, p. 31);  

 “Uma resposta, afectiva ou emocional”.  Estando esta directamente relacionada 

com a confirmação, ou não, das expectativas que o utente teve face à avaliação 

que o utente fez dos cuidados de saúde que recebeu (John, 1992 cit. Sepúlveda, 

1998, p. 36);  

 A satisfação, neste âmbito, tem lugar quando o utente avalia positivamente os 

cuidados prestados. No entanto, não são mencionados os factores que podem 

influenciar essa satisfação. (Pascoe, 1983, p. 189);  
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 “Um conceito complexo que se relaciona com um grande número de factores, 

incluindo estilo de vida, experiências anteriores, expectativas futuras e valores 

individuais e da sociedade” (Carr-Hill, 1992 cit. Sepúlveda, 1998, p. 36). 

 

De acordo com este último conceito, a satisfação não depende exclusivamente das 

práticas ou dos serviços sob avaliação, mas é um fenómeno complexo e 

multidimensional, para o qual contribuem factores externos e internos. O utente é 

entendido como alguém que se relaciona com os outros e com o meio envolvente, sendo 

por este influenciado.  

 

A satisfação é então influenciada pela forma como os cuidados prestados satisfazem as 

expectativas que os utentes têm em relação a determinado serviço, bem como por 

factores ambientais, experiências passadas e contexto da situação. É óbvio, portanto, 

que a satisfação tem uma componente afectiva, cognitiva e comportamental, pelo que a 

sua medição terá que ser sempre qualitativa. 

 

Acresce ainda que muitos dos autores que reflectem sobre esta temática, têm vindo a 

pesquisar e a referir diferentes atributos, relações e argumentos em relação ao conceito 

“satisfação”. Não é fácil o consenso na definição de satisfação do utente, quando 

estamos em presença de elementos subjectivos e multidimensionais. Se uns autores 

enfatizam certos determinantes da satisfação, outros colocam o enfoque noutros 

determinantes. Daqui resultam avaliações parciais e ambíguas, sem a precisão 

necessária para poderem ser aplicadas em diferentes instituições. Portanto, diferentes 

orientações metodológicas, tornam incompatível a utilização destes instrumentos na 

implementação de melhorias nos serviços de saúde.  

 

A pesquisa bibliográfica da temática e o contexto desta situação leva-nos a questionar 

quais serão os factores mais determinantes da satisfação dos utentes. O que levará o 

utente a ficar mais ou menos satisfeito com a prestação de determinado serviço?  

 

Weiss (1988) referido por Filho (1990, p.60) salienta a importância das características 

dos diferentes intervenientes no sistema, que podem contribuir para a predisposição de 
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um sentimento de satisfação ou insatisfação. Tendo incluído (Larson & Gerry, 2009; 

Filho, 1990), relativamente aos: 

 Utentes: variáveis socio-demográficas, expectativas do acto médico e o estado de 

saúde; 

 Profissionais: traços de personalidade, a arte e a técnica da qualidade dos cuidados 

dispensados; 

 Aspectos da relação médico-utente: a clareza e a integralidade da comunicação 

entre utente e profissional de saúde, e o resultado do acto médico. 

 Factores estruturais e de localização: o acesso, forma de pagamento, tempo de 

tratamento, marcação de consultas. 

 

Donabedian (1980) considera que a satisfação dos utentes é percepcionada pela reacção 

que têm no momento da prestação, perante o contexto de estrutura, processo e resultado 

global da sua experiência com o serviço.  

Turris (2005) refere que o enfoque da investigação da satisfação deve incidir mais na 

compreensão do processo, do que nos resultados. 

A figura 8 representa a interface das relações ao longo de um processo de produção de 

serviços, em ambiente hospitalar. Sendo perceptível a interacção do utente com os 

diversos prestadores das equipes de saúde, apresentando o que contribui para a 

satisfação, como a qualidade global e a imagem com que o utente fica da instituição 

após o episódio de contacto (atitude empática e competências de comunicação). Se 

ficou satisfeito, volta a recorrer a este serviço, transmitindo assim a sua lealdade. Ou por 

outro lado se ficou insatisfeito efectua a reclamação (Santos, 1993). 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Interface das relações no âmbito da prestação de serviços de saúde. 
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Fonte: Adaptado pela Autora 

 

Ware et al. ( cit. Esperidião M. e Trad L., 2006), referem a medida da satisfação dos 

utentes como uma avaliação pessoal dos cuidados e serviços de saúde que lhes são 

dispensados.  

Na perspectiva do utente, a qualidade deve ser entendida como uma prestação de 

cuidados de saúde eficiente, eficaz, humanizada e realizada em tempo útil pelo SNS 

(Pereira, 2003).  

 

 

As actividades efectuadas pelos diferentes profissionais de saúde, em equipas 

multidisciplinares, ao longo da cadeia da produção de um hospital, implicam a criação 
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de um serviço com resultados, pelo menos satisfatórios, para o utente. Nesta cadeia de 

produção de cuidados, cada profissional influencia a parte em que intervém no processo, 

contribuindo para a qualidade do resultado final desse processo, e para a satisfação do 

utente com esse serviço. Diríamos que os utentes obtêm assim, um duplo papel no 

sistema: sendo consumidores de atenção, mas também co-produtores (Rocha, 2006). 

 

Segundo Donabedian (1988), a satisfação do cliente assume uma importância 

fundamental como medida da qualidade dos cuidados de saúde porque nos dá 

informação acerca do sucesso dos prestadores, em relação aos valores e às expectativas 

dos seus clientes. 

 

Deste modo, a distância entre o que a pessoa espera dos cuidados de saúde e a sua 

percepção do que realmente recebe representa a satisfação do utente, a qual é 

influenciada por vários factores, nomeadamente, características da pessoa, experiências 

e expectativas (Sousa, 2008). 

 

Donabedian (1988) refere que o conceito de satisfação compreende aspectos afectivos, 

cognitivos, avaliativos e comportamentais, sendo uma atitude, uma emoção ou um 

sentimento que pode ser medido através de uma opinião. 

 

Na interface da relação entre utentes e profissionais de saúde, são factores de referência 

que contribuem para a satisfação, nomeadamente, aspectos como: confiança, 

actualização, competência, humildade, agilidade, pontualidade, cordialidade, preparação 

técnico-científica, organização do ambiente de trabalho. (Russo, 2003) 

 

Vuori (1991) refere que os utentes são os melhores juízes para avaliarem determinados 

aspectos, nomeadamente a cortesia na comunicação e relações interpessoais por parte 

dos prestadores dos cuidados de saúde. 

 

 

 

Vários autores têm realçado a importância em ouvir os utentes, argumentando que são 

eles que melhor conhecem o resultado de saúde desejável, transmitindo as suas 
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expectativas, quereres e prioridades (Ferreira, 2001), uma vez que estas diferem em 

relação às dos profissionais de saúde.   

É neste sentido que se considera que a satisfação dos utentes, relativamente aos 

cuidados técnicos em análises clínicas, no acto da colheita de sangue (flebotomia), 

constitui um importante indicador de qualidade dos cuidados prestados.  

 

Mendo (2006, p.194) refere no artigo “O cidadão e o SNS. Que futuro?”, referindo-se à 

“boa qualidade” no processo de acreditação de Hospitais, que “gostaríamos de ver, 

também, os hospitais ostentar com maior orgulho a sua qualidade de atendimento 

delicado e atencioso, auditado pelos seus utentes”. 

Sendo o grau de satisfação considerado uma consequência da utilização dos serviços, 

esta variável é um factor determinante no comportamento dos utentes em recorrer 

novamente a esse mesmo serviço quando necessitar (Franco M. & Florentim R., 2006).  

 

E é no acto da prestação do serviço que o utente expressa o seu agrado ou desagrado, 

não podendo menosprezar-se esta fonte de informação, quer pelo seu carácter gratuito e 

espontâneo, quer pela influência na satisfação ou insatisfação dos profissionais que 

estão na primeira linha de contacto, sendo importante que as organizações de saúde 

aprendam a analisar e a retirar conclusões desta fonte de informação (Neves A., 2002). 

  

Sendo assim, a opinião do utente é indispensável para a monitorização da qualidade dos 

serviços de saúde, para a identificação de problemas a corrigir, para criar novas 

expectativas em relação aos cuidados e na reorganização dos serviços (Pereira et al., 

2001). 

 

O utente está satisfeito quando a sua experiência com o serviço supera as suas 

expectativas e suposições. Por outro lado fica insatisfeito quando a sua experiência com 

o serviço está abaixo das suas expectativas e suposições. Por todas estas razões é 

preciso ouvir o utente. Como refere Sakellarides (2003) é preciso saber o que sentem, o 

que pensam e porquê, aquilo que preferem e porque razão. Sendo de extrema 

importância fazer bom uso do que se vai aprendendo com os pontos de vista, as 

percepções e as escolhas do cidadão. 

 



 

 

59 

 

Portanto, a satisfação do utente/cliente é decisiva para a qualidade e eficiência do 

serviço prestado, sendo necessário o compromisso de todos os prestadores na 

implementação de práticas sistemáticas de gestão que conduzam à satisfação, dando 

particular atenção à melhoria contínua dos processos organizacionais.  

 

A medida da satisfação é uma importante ferramenta de pesquisa, administração e 

planeamento, permitindo às organizações adequar-se ao meio exterior envolvente, numa 

preocupação permanente de responder às necessidades dos seus utilizadores e 

consequentemente melhorar a qualidade dos cuidados prestados tendo em conta o ponto 

de vista do cliente (Donabedian, 1992). 

 

Todas as organizações de saúde devem procurar prestar cuidados de saúde com 

qualidade, segurança, equidade, eficiência, efectividade, acessibilidade, respeito e 

eficácia de modo a ir ao encontro das necessidades dos seus utentes, aumentando a 

produtividade mas reduzindo os custos na estrutura organizacional. 

 

As diferenças encontradas nas opiniões dos utentes podem ser atribuídas a várias 

características/atributos do utente. Nomeadamente vários autores referem atributos 

como idade, sexo, factores socioeconómicos e a disponibilidade dos serviços (Hall e 

Dornan, 1990; Wilde Larson, 1999; Jackson et al., 2001; Sofaer e Firminger, 2005).  

 

Franco e Florentim (2006) relacionam o processo de satisfação com os seguintes 

factores: a informação, a comunicação, a qualidade das instalações e o desempenho dos 

profissionais de saúde. 

 

Fortuna (2001) realça que a satisfação pode estar mais relacionada com a organização 

dos cuidados do que com a qualidade da sua prestação. 
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3.1. IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO 

 

Implementar uma gestão assente e dirigida para o utente, implica considerar os utentes 

como clientes e atribuir-lhes o lugar cimeiro na “lista” de prioridades da administração 

hospitalar. Os utentes são uma fonte vital de informação para a organização. Esta 

informação deve ser recolhida e gerida, ajudando o processo produtivo a ser mais 

estratégico. Deve existir consonância entre as reclamações dos utentes e o output da 

actividade hospitalar. Todo este processo produtivo depende da capacidade de mobilizar 

e focar a actividade de organização em torno da satisfação geral do utente, sendo este o 

objectivo principal. O papel crítico desempenhado pelos profissionais e pelo 

desenvolvimento da comunicação surge em conjunto com a necessidade emergente de 

gerir a mudança organizacional de acordo com as reclamações dos utentes. 

Segundo Wensing & Grol (cit. Ferreira, 2001) existem vários métodos para envolver os 

utentes na prestação dos cuidados. Colocando o enfoque nos questionários de satisfação, 

em que os seus resultados seriam usados pelos prestadores de serviços em planos e 

acções orientados para a melhoria contínua dos serviços. Devendo a avaliação da 

satisfação do utente ser efectuada de modo sistemático e anónimo, tendo por base as 

expectativas e percepções dos seus utentes.  

Trad L. et al. (2002) dão relevo ao papel do utente para a mudança do sistema de saúde, 

referindo que este tem competência para avaliar e intervir neste processo.  

Estas opiniões são de extrema importância, sendo a informação recolhida, tratada e 

analisada para explorar oportunidades de melhoria e detectar possíveis problemas reais 

de qualidade. Surgindo a necessidade emergente de actuar em conformidade de acordo 

com as reclamações dos utentes. Cabendo este papel aos profissionais que terão de 

desenvolver estratégias de comunicação, ao longo de toda a cadeia produtiva, capazes 

de gerir a mudança organizacional. Permitindo a reestruturação dos serviços de modo a 

responderem às necessidades e expectativas dos utentes. 

Morgan citado por Fortuna (2001) sugere que para avaliar a satisfação do utente devem 

ser sempre incluídas as seguintes dimensões: qualidade de um serviço, comunicação 

entre prestador-utente, a acessibilidade e a conveniência. 

Os resultados das investigações referentes à satisfação do utente, segundo Turris (2005) 

podem constituir um instrumento estratégico acessível para as administrações das 

organizações de saúde como forma de potenciar melhorias efectivas na qualidade dos 
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serviços de saúde. Assim como avaliar a eficácia da organização do ponto de vista do 

utente (Fortuna, 2001, p.57). 

Um dos princípios da GQT é o da orientação para o cliente, significando que no centro 

da atenção da organização de saúde está em foco o utente, uma vez que a principal 

razão da existência da organização é a satisfação das necessidades dos seus utentes. Para 

tal torna-se necessário que se implemente, no SNS, mecanismos de medição da 

satisfação. Após avaliação dos resultados obtidos através de inquéritos aos utentes, estes 

dados irão permitir que a organização implemente medidas concretas nos projectos de 

melhoria dos serviços prestados. 

João Lucas (2002), administrador do hospital Amadora-Sintra, refere que introduziu em 

Portugal o sistema de avaliação da satisfação dos utentes, a avaliação dos profissionais 

de saúde e a área de desenvolvimento organizacional dos hospitais.  

Os serviços podem ser mais ou menos intangíveis, sendo um processo complexo, pois a 

qualidade destes não é apreciada sempre do mesmo modo.  

E tomando por definição de processo “um conjunto de actividades (procedimentos), 

realizadas por determinadas pessoas e apoiado num conjunto de meios físicos, 

tecnológicos e informacionais”, actividade como “um conjunto de tarefas” e tarefa 

como “um conjunto de operações simples” (CHKS, 2006), podemos perceber que os 

serviços de saúde são produzidos e consumidos em simultâneo (Rocha, 2006), tendo em 

conta que o utente participa no processo de produção dos cuidados de saúde, e a sua 

avaliação final do serviço “qualidade total percebida” depende da diferença entre a 

qualidade esperada e a qualidade experimentada.  

Esta qualidade depende da qualidade técnica do resultado e da qualidade funcional do 

processo. Para satisfazerem essas necessidades, Pitt e Jeantrout, citados por Franco M. 

& Florentim R. (2006), referem que não basta medirem a satisfação dos seus utentes, 

mas também a dos profissionais de saúde, sendo imprescindível formação adequada aos 

profissionais, para estes prestarem bons e melhores serviços. 

Fragata (2006), refere um estudo efectuado por Nicholls (2002), para averiguar quais os 

aspectos que os utentes consideram determinantes em termos de qualidade e do ponto 

de vista do doente, destacam os seguintes: 

 

 Respeito pelos valores individuais, preferências e necessidades expressas 

 Acesso aos cuidados 

 Suporte emocional 
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 Informação, comunicação e educação 

 Coordenação de cuidados 

 Envolvimento de familiares e amigos 

 Continuidade e transições 

Todos estes aspectos vão ao encontro de saber se os cuidados prestados corresponderam 

às expectativas do utente, saber o seu grau de satisfação, no momento em que sai do 

hospital (resultado da estrutura e do processo) e se mantém a mesma satisfação algum 

tempo depois (resultado em si mesmo ou “outcome”). 

Dependendo da diferenciação da população, do tipo de sistema de saúde e de outros 

factores, alguns utentes preocupam-se com a eficácia do tratamento, enquanto outros 

preocupam-se mais com atenção que lhes foi concedida. Há aqueles que ficam mais 

satisfeitos se lhes prescrevem meios complementares de diagnóstico e terapêutica, do 

que propriamente saber se lhe foram prestados os cuidados certos, no momento certo.  

A satisfação existe quando o utente considera a qualidade do serviço que lhe foi 

prestado, igual ou superior às expectativas que tinha em relação aos mesmos. A 

satisfação surge quando as características ou os atributos específicos que este espera que 

existam num determinado serviço, estão efectivamente presentes. Se essas expectativas 

forem superadas acrescentam ”valor”. 

A abordagem da Satisfação na óptica do marketing, e novas formas de agradar ao 

cliente/utente, é uma das principais metas dos programas de melhoria contínua da 

Qualidade em Saúde. 

Para Mendo (2006, p.194), “o mau atendimento do utente tem de ser justa causa de 

despedimento, tendo de ser a instituição a assumir essa responsabilidade”. 

Nos últimos anos, a satisfação em serviços de saúde tem sido uma prioridade para 

gestores e profissionais de saúde, tendo-se tornado uma das áreas prioritárias na 

avaliação e garantia da qualidade dos cuidados de saúde (Franco, 2006).  

Deve-se utilizar a avaliação do nível de satisfação dos utentes de um serviço como um 

dos indicadores de qualidade dos cuidados de saúde prestados, aliado ao 

comprometimento da gestão e acções correctivas, assim como os conceitos de 

efectividade, eficiência e eficácia e o seu importante papel na qualidade, bem como a 

acessibilidade, a aceitabilidade e a qualidade técnico-científica que conduz à satisfação 

(Vuori cit. Feldman, 2004). 
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Além disso torna-se evidente a importância do esforço em se desenvolver modelos de 

avaliação de satisfação nos serviços de saúde, como ferramenta estratégica de gestão, a 

fim de permitir a comparação dos resultados entre instituições de saúde, bem como 

aplicar benchmarking (Sitzia, 1997; Milan e Trez, 2005). Deste modo o nível de 

satisfação serve como medida para verificar o desempenho global das organizações de 

saúde em relação às expectativas dos utentes.  

 

 

 

3.2. RELAÇÃO ENTRE A QUALIDADE PERCEBIDA E A 

SATISFAÇÃO 

 

Perante as definições de qualidade anteriormente elencadas, as quais abordam diferentes 

perspectivas e enfoques da qualidade e satisfação do cliente, o atributo mais 

preponderante é a “qualidade na óptica do cliente” (Milan e Trez, 2005, p.4). 

Transpondo para a área da saúde o enfoque será na “Óptica do utente”, tendo várias 

conotações, na medida em que se trata de um conceito muito fluido, de contornos de 

difícil delimitação e com grande variabilidade.  

Nos inúmeros textos pesquisados ao longo deste trabalho, relativamente à complexidade 

do conceito de satisfação do utente, pudemos verificar como é difícil definir um modelo 

teórico consistente para a sua avaliação. 

Vejamos alguns exemplos: 

Esperidião e Trad (2006) citando Turris, referem que os conceitos actualmente 

utilizados não permitem desenvolver compreensão mais ampla das questões que estão 

na base da atitude: satisfação/insatisfação. O que até aqui foi feito, permite apenas 

construir uma abordagem limitada da satisfação, através de questionários tipo checklist. 

Ora, é óbvia a necessidade de se abordar a satisfação por vários prismas para se 

seleccionar indicadores mais válidos, considerando diferentes valores, crenças, 

expectativas, percepções, visões do mundo. 

A psicologia aborda através de diferentes teorias a compreensão da satisfação dos 

utentes dos serviços de saúde, a saber (Esperidião e Trad, 2006): 
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 Teoria da atitude: Definindo satisfação como uma atitude, sendo esta uma 

avaliação positiva ou negativa de um determinado aspecto do serviço (Linder-

Pelz, 1982). Também chamada de modelo de Linder-Pelz, em que este 

considera a satisfação como uma atitude positiva relativa à crença que o 

cuidado médico contém certos atributos que podem ser avaliados. 

Nomeadamente, acesso, eficácia, custo, conveniência. 

 Teoria da discrepância: É a mais utilizada, sendo os níveis de satisfação 

subentendidos pela diferença entre as expectativas e a percepção da experiência 

(Williams, 1994). Após testarem esta teoria, alguns autores verificaram que é 

eficaz em apenas uma parte da variação dos níveis de satisfação. 

 Teoria da equidade: Por sua vez, nesta teoria baseia-se no modo como os 

utentes avaliam os serviços em termos de ganhos e perdas individuais, 

comparando o serviço que recebeu com o de outros utentes, através de 

indicadores de equidade (comparação social) (Linder-Pelz, 1982). 

 Teoria da realização: Considera que ocorre satisfação através da diferença 

entre o que é desejado, esperado pelo utente e o que obtém com o serviço 

prestado (Linder-Pelz, 1982). Não contemplando a “experiência do serviço”.  

Esta teoria é dividida em duas dimensões: 

 Realização das expectativas (teoria da confirmação da expectativa), 

segundo a qual o utente demonstra que está satisfeito quando recebe o 

que esperava ou mais do que esperava do serviço (Fitzpatrik, 1983). 

Na avaliação da qualidade dos serviços, a aplicação desta teoria é 

limitada, pois este indicador apenas nos dá indicação de quanto um 

serviço foi melhor que a expectativa do utente. Correndo-se o risco 

de a avaliação ser baseada apenas no desejo de alguém. 

Segundo alguns autores (Williams, 1994; Esperidião e Trad, 2006) 

esta é uma associação própria do senso comum, não servindo para 

fundamentar a prática da pesquisa em saúde.  

 

 Realização das necessidades, segundo a qual o utente refere 

aspectos de efectividade do serviço recebido e no seu nível de saúde 

como contributos para a sua satisfação. 
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Esperidião e Trad (2006, p.1269) consideram que a “percepção da qualidade antecede a 

satisfação do paciente, podendo ocorrer independente da experiência relativa a um 

serviço”. No entanto, a satisfação só ocorre após a experiência com o serviço em 

questão. 

 

 

 

3.3. DIMENSÕES DA SATISFAÇÃO 

 

A prestação de cuidados incorpora sempre a vertente técnico-científica, relação 

interpessoal profissional/utente e amenidades. Para Donabedian (cit. Serapioni. M., 

1999) o conceito de prestação de serviço de saúde para ser operacionalizado deve ser 

abordado em dois aspectos, nomeadamente, técnico e interpessoal. O aspecto técnico 

está relacionado com a aplicação das competências, conhecimentos e tecnologias pelos 

profissionais de saúde. Enquanto o aspecto interpessoal é baseado no modo de 

interacção psico-social entre o utente e profissional de saúde no momento da prestação 

dos cuidados. Trad L. et al. (2002) destacam as seguintes dimensões: necessidades, 

cognitiva, relacional, organizacional e profissional. 

Segundo Escoval (2009), o desenvolvimento da qualidade dos serviços de saúde tem 

que promover de forma integrada e sistemática, estas três vertentes, correndo o risco de 

se tal não acontecer, criar lacunas na qualidade dos cuidados, menos sucesso clínico, 

desperdício de recursos e insatisfação dos doentes e profissionais. Mas para Sepúlveda 

(1998), alem destas três dimensões, considera igualmente fundamentais as dimensões: 

acesso aos cuidados e o atendimento. 

A qualidade dos cuidados de saúde é um atributo que tem que ser medido, 

permanentemente acompanhado e sistematicamente melhorado. Sendo considerada 

como atributo transversal intra-hospitalar que deve acompanhar todo o processo do 

doente, desde os aspectos ligados ao acesso e acolhimento, processo diagnóstico e 

terapêutico e todas as questões relacionadas com o conforto, informação e 

relacionamento com utentes e familiares. 

Os projectos de qualidade só terão sucesso se incidirem no modo como os profissionais 

interagem com os utentes e utilizando o conhecimento e as tecnologias de que dispõem, 
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pois é através dos processos de actuação e das alterações estruturais que se introduzem 

acções de melhoria (Escoval, 2009). 

Deste modo, a satisfação como medida da qualidade dos serviços de saúde vai ser 

avaliada pelo utente, tendo este em consideração os modos como lhe foram prestados os 

cuidados, com base na melhoria do seu estado de saúde, melhor qualidade de vida e 

expectativas em relação ao serviço que recebeu. Sendo “uma resposta emocional à 

avaliação que o utente faz de uma experiência assistencial” (Sepúlveda, 1998, p.38). 

Sousa et al. (2008, p.60) cit. a WHO para referir que esta organização divide em quatro 

grupos as variáveis relacionadas com a adesão aos cuidados: características da doença e 

tratamento, factores intra-pessoais, factores interpessoais e factores ambientais. No seu 

conjunto abordam a complexidade do tratamento, duração da doença, características da 

personalidade, auto-estima, a auto-eficácia, sexo, idade, qualidade da relação entre o 

profissional de saúde e o utente, o suporte familiar, o acesso aos cuidados de saúde. 

Entrando em conflito, todos estes factores, interagindo entre si de varias maneiras 

consoante as características de cada pessoa vão originar um resultado, que produzirá um 

efeito, uma atitude, sentimento de satisfação ou insatisfação.   

 

Figura 9 – Resultados em Saúde que potenciam a satisfação do utente. 

 

Westaway et al. (2003) efectuaram um estudo com o objectivo de identificar o nível de 

satisfação dos utentes e determinar os efeitos do estado de saúde em várias dimensões 

da prestação dos cuidados de saúde, baseado no modelo de Donabedian em relação à 

estrutura, processo e resultados. Tendo avaliado a satisfação do utente com os cuidados 
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prestados nas seguintes dimensões (características da prestação): simpatia/empatia, 

aconselhamento, entreajuda, respeito, consideração, apoio, receptividade do que 

preocupa o utente, expectativas, competência, informação, comunicação, características 

do serviço, manutenção do contacto, follow-up, equidade, disponibilidade, tempo de 

espera, disponibilidade de sala espera com WC, limpeza, privacidade no acto da 

prestação, explicação/informação do acto médico, custo do atendimento, prescrição de 

medicamentos, conveniência do serviço (marcação). No seu estudo concluiu que os 

utentes com saúde mais debilitada estavam mais insatisfeitos com a qualidade, enquanto 

os utentes mais debilitados mentalmente estavam mais insatisfeitos com as relações 

interpessoais. Concluiu ainda que o estudo estava de acordo com o modelo de 

Donabedian demonstrando que os cuidados prestados e o local são dois factores majores 

para a satisfação do utente.  

 

As experiências de qualidade concretizadas nos hospitais portugueses raramente 

interferem na componente clínica do processo de prestação de cuidados, centrando-se na 

certificação de laboratórios e outros serviços, acreditação de estabelecimentos, em 

questões organizativas, hoteleiras ou infra-estruturas (ex: planos de emergência, 

protecção contra incêndios, consentimento informado). Escoval (2009), entende que 

estas aplicações no desenvolvimento de qualidade nos serviços de saúde são muito 

limitadas e com pouco impacto nos resultados e na satisfação dos utentes. 

Lucas, sociólogo, docente da Escola Nacional de Saúde Pública, em 1996, elaborou um 

trabalho de opinião/debate intitulado “Centros de Saúde em mudança. Utentes que 

expectativas”. Este trabalho ia de encontro a uma preocupação do autor, ao aperceber-se 

da insatisfação dos utentes em relação aos centros de saúde. Como achegas para a 

resolução do problema, aponta algumas das causas da insatisfação dos utentes: 

indisponibilidade do médico de família aos fins-de-semana e no período pós e pré-

laboral, poucas visitas domiciliárias, dificuldade de marcação de consultas e exagero de 

tempo de espera nos dias da consulta. Este autor entende ainda que o tempo de consulta 

reduzido e a desvalorização das opiniões dos utentes, está directamente relacionado com 

a insatisfação dos mesmos. Assim, com a finalidade de promover a satisfação dos 

utentes, Lucas defendia que o saber científico era importante, mas não um factor 

determinante. Atender o utente numa abordagem bio-psico-social, estabelecer uma 

relação de confiança, uma relação pessoal, a qualidade de comunicação e suporte social, 
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o sistema de trabalho eficaz, a gestão de tempo e o ambiente apropriado, constituem 

factores importantes para a satisfação dos utentes (Lucas, 1996). 

Segundo Pascoe (1988, p.186) satisfação é “uma variável causal que faz com que as 

pessoas procurem o atendimento médico e um resultado baseado em experiências 

anteriores”. 

Ainda quanto ao grau de satisfação dos utentes, relativamente aos sistemas de saúde, 

Lucas (1996) refere que os utentes pretendem um médico que conheçam bem e que 

também os conheça, com quem mantenham uma intensa e duradoira relação pessoal e 

em quem confiem. Necessitam de acreditar nas capacidades técnicas do clínico, mas 

também, na sua competência relacional, ou seja, que consigam comunicar com ele. 

Lucas (1996, p. 22) refere algumas competências relacionais que os utentes valorizam: 

 “A preocupação que o médico demonstra pelo doente, 

 A disponibilidade do médico para dialogar com o doente e família, 

 O tempo gasto pelo médico com o doente, 

 A resposta às necessidades emocionais do doente e família, 

 A disponibilidade e afabilidade do pessoal administrativo”. 

 

Silva et al. (2007) no seu “Estudo da Satisfação dos Utentes do Hospital Espírito Santo” 

conclui, relativamente aos cuidados no Serviço de Urgência que, embora globalmente, o 

índice de satisfação dos utentes seja positivo, os aspectos mais positivamente 

valorizados foram os relacionados com os aspectos gerais, nomeadamente a imagem e a 

qualidade dos cuidados e os aspectos relativos ao pessoal, especialmente, no que se 

refere ao seu desempenho tanto a nível clínico, como a nível relacional, particularmente, 

a disponibilidade, cortesia e simpatia. Apresentam índices de satisfação negativos e 

fracamente positivos, o esclarecimento sobre o sistema de triagem e a escassez e o 

pouco rigor nas informações fornecidas, respectivamente. Neste âmbito, a satisfação dos 

doentes exige melhorias na qualidade dos serviços de saúde que são, habitualmente, 

difíceis de concretizar pois requerem mudanças fundamentais nas formas de pensar e de 

agir. Requerem mudanças de comportamentos, de hábitos e de práticas estabelecidas 

por parte de todos os profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos, administrativos e 

auxiliares) que são apenas conseguidas com tempo, persistência e envolvimento de 

elementos da gestão. 



 

 

69 

 

Como refere Neves (2002,163) “As estruturas de gestão e os métodos de participação 

devem inserir-se no modelo global de funcionamento desejável. Os cidadãos exigem 

serviços acessíveis, justos e equitativos, com qualidade, uma administração eficaz na 

resolução de problemas e eficiente no uso de recursos públicos. Este ponto de partida e 

de chegada não pode ser esquecido pelo caminho”. 

Aos enfermeiros, em particular, é exigido que, na prestação de cuidados de enfermagem 

de qualidade, reconheçam a importância de conhecer a satisfação do doente assim com 

os factores que influenciam o seu nível de satisfação, de modo a que estabeleçam uma 

relação de confiança entre quem cuida e quem é cuidado e, consequentemente, 

favoreçam uma avaliação positiva por parte do doente, relativamente ao cuidado 

recebido. 

Como refere Pisco (2001), os cidadãos melhor informados são mais exigentes na defesa 

dos seus direitos e, em virtude disso, mais capazes de porem em causa a 

tradicionalmente inquestionável autoridade dos profissionais. 

 

 

 

3.4. O TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS E O PROCESSO 

COLHEITA DE SANGUE 

 

O Técnico de Análises Clínicas e Saúde Pública (TACSP) tem por principais funções 

desenvolver a sua actividade em contexto laboratorial, no âmbito do diagnóstico, 

terapêutica e prevenção da doença, nomeadamente em áreas como a microbiologia, 

hematologia, química clínica, imunologia, endocrinologia, genética, imuno-

hemoterapia, histocompatibilidade, bromatologia entre outras (D.L.564/99).  

As suas actividades incluem colheitas de produtos biológicos, selecção de técnicas, 

equipamentos e reagentes mais adequados ao trabalho a realizar; planear, programar e 

efectuar determinações analíticas, procedendo ao controlo e garantia da qualidade; 

registo e avaliação dos resultados, em função do diagnóstico, tratamento ou rastreio, a 

que se destinam (D.L.564/99).    

Um laboratório é uma sala ou espaço físico normalmente equipada com 

diversos instrumentos de medição onde se realizam experiências, cálculos, análises 

químicas ou biológicas, e medições físicas. Laboratório Clínico é um sistema de 
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produção de informação laboratorial que inclui elementos das ciências básicas, a 

interpretação clínica da informação e a gestão dos seus processos e recursos. O 

objectivo essencial da prática do laboratório clínico é o fornecimento de informação de 

elevada qualidade, com utilidade clínica e com boa relação custo-eficácia. 

O TACSP tem por missão gerir e fornecer informação laboratorial precisa, útil e 

atempada. A relevância, rapidez e qualidade da informação fornecida tem um grande 

impacto na intervenção clínica e, consequentemente, nos custos dos actos. Sendo uma 

área operativa constituída pelo Ciclo Analítico (Fig.10).  

 

Figura 10 – Ciclo Analítico 

 

 

 

Patologia clínica é uma especialidade médica que tem por objectivo auxiliar os médicos 

das diversas especialidades no diagnóstico e acompanhamento clínico de estados de 

saúde ou doença, através da análise de sangue, urina, fezes e outros fluidos orgânicos 

(como líquor, líquido sinovial, líquido ascítico, fluido seminal, etc.). 

 Na UMJD existiam fisicamente dois laboratórios. Com o processo de constituição do 

Centro Hospitalar do Porto, foram efectuadas obras e os laboratórios centralizados num 

único espaço físico. 

 Desde Janeiro de 2009 os TACSP dos Laboratórios da MJD, têm por funções: realizar 

as Colheitas de Sangue na Central de Colheitas, acondicionar as amostras para posterior 

envio para o HGSA, e processar as análises urgentes. Registaram-se, assim, alterações 

nos fluxos de trabalho e informação. As análises consideradas urgentes foram 

estabelecidas por protocolo nas áreas da Hematologia, Química Clínica e Imuno-

hemoterapia, de acordo com as necessidades da população que assiste, levando há 
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implementação de novos procedimentos na rotina e consequente alteração do processo 

da central de colheitas de sangue. Também a nível Administrativo se registaram 

algumas alterações, designadamente: novo SI, aumento do número de requisições a 

conferir e registar, novo sistema de identificação de amostras, levando ao aumento do 

tempo de registo do serviço e atendimento dos utentes. 

 O técnico de ACSP, por sua vez, teve que se adaptar às novas requisições, novo 

material de colheita e acondicionamento das amostras de cada utente, tendo havido 

ainda racionalização em relação ao número de RH. Tornou-se imperativo reduzir o 

número de TACSP na Central de Colheitas para assistir o mesmo número de 

clientes/utentes. Estas alterações levaram ao aumento de tempo necessário a atender 

cada utente, e a diminuir a qualidade do serviço prestado em termos de tempo de espera 

para serem atendidos. 

 O processo analítico laboratorial contempla três fases: fase Pré-analítica, fase Analítica  

e fase Pós-analítica. A fase Pré-analítica engloba os procedimentos de colheita e 

transporte de produtos biológicos para análise (Figura 11).  

 

Figura 11 – Fase Pré analítica e analítica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fase Analítica verificam-se os procedimentos de processamento das amostras 

segundo especificações do Manual da Qualidade. A fase Pós-analítica baseia-se na 

interpretação e validação dos resultados das análises efectuadas. 

 

 

A optimização por etapas do processo global (Figura 12), com o objectivo “Zero 

defeitos”, tem como pressuposto, conseguir alcançar um fluxo de trabalho ideal 

(produtividade e eficiência máximas) para produzir o produto (informação laboratorial), 
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com as características adequadas de utilidade, qualidade, tempo de resposta e custos 

(mínimos). 

Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, menos de 10% dos erros e/ou deficiências 

do processo global derivam da Fase Analítica. Sendo na Fase Pré-Analítica que ocorrem 

o maior número de erros, nomeadamente os mais comuns são: pedido errado, amostra 

errada e amostra não colhida. 

 

Figura 12 – circuito das análises solicitadas e interacção entre os diversos 

profissionais de saúde 

 

 

 

Como a matéria-prima dos laboratórios de análises clínicas são os diversos produtos 

biológicos como: sangue, urina, expectoração, etc., torna-se necessário a existência de 

um Serviço Central de Colheitas. O horário de funcionamento é das 8h às 14h, de 

segunda a sexta-feira. O agendamento das colheitas é diário, de segunda a sexta, com 

marcação de 10 utentes, de 20 em 20 minutos até às 9:20h. Portanto 5 períodos de 
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agendamento para 50 colheitas diárias: 8h, 8:20h, 8:40h, 9:00h, 9:20h. Além destas, há 

ainda as colheitas das análises urgentes. 

A missão deste serviço é a extracção de sangue (flebotomias) aos utentes. A correcta 

execução técnica deste procedimento dentro dos padrões de qualidade tem por objectivo 

minorar os erros pré-analíticos durante a extracção e a manipulação da amostra. Estas 

são efectuadas por profissionais qualificados com o Curso Superior de Técnico de 

Análises Clínicas e Saúde Pública. Portanto, além da competência profissional e 

técnica, é fundamental a humanização do acto da prestação de cuidados de saúde, 

reflectindo-se o respeito pela dignidade, individualidade e integridade do utente. 

O Circuito deste processo, é feito da seguinte forma: 

 O médico no acto da consulta solicita e preenche as requisições dos pedidos das 

análises pretendidas. 

 A utente marca as análises no balcão de atendimento na consulta externa e 

guarda a requisição em sua posse até dia da colheita.  

 No dia da marcação o utente dirige-se ao atendimento da consulta e entrega as 

requisições. O assistente técnico efectiva a marcação no SI, imprime etiquetas de 

identificação do utente e atribui-lhe um número de ordem de chamada para a 

colheita.  

 O utente aguarda na sala de espera pela sua vez.  

 A assistente operacional chama por ordem de admissão e encaminha os utentes 

para a sala de colheitas, onde o utente é atendido pelo Técnico de ACSP. Este 

executa o procedimento da extracção de sangue (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – circuito da colheita de sangue 
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Tendo presente a importância das questões de Gestão da Qualidade dos Serviços 

Públicos da Saúde e após a análise diagnóstica da situação e necessidade sentida no dia-

a-dia da minha prática profissional (preocupação em melhorar os processos), tornou-se 

imperioso avaliar a satisfação dos utentes da nossa central de colheitas. 

Os motivos principais foram: 

 Buscar a melhoria contínua do serviço prestado, visando a satisfação do utente, 

 Responder com eficácia às alterações introduzidas no processo da central de 

colheitas, quer no respeitante ao aumento de procedimentos, quer na mudança de 

material, nas requisições de pedidos analíticos e no acondicionamento e 

transporte das amostras para os laboratórios da UHSA. 

 Propor a implementação de um sistema de gestão da qualidade no laboratório da 

UMJD, à semelhança do que está implementado na UHSA. 

Um dos objectivos do Laboratório Clínico é assegurar que a informação produzida, 

satisfaça as necessidades médicas, sendo estes considerados clientes internos, pois são 

os que têm conhecimento para avaliar a qualidade dos resultados analíticos. Por outro 

lado, os utentes/clientes apenas podem percepcionar/experienciar a qualidade do 

atendimento no processo da colheita de sangue e avaliar se o tratamento prescrito 

induziu melhor qualidade de vida. 

Antes de podermos controlar, praticar, assegurar ou melhorar a qualidade no 

laboratório, temos de saber exactamente que nível de qualidade é necessário, para 

termos a certeza que asseguramos e possibilitamos ao médico uma decisão clínica 
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satisfatória. E, consequentemente, eleger os requisitos da qualidade é um pré-requisito 

para instituir a gestão da qualidade total. 

O conceito de “Medicina baseada na evidência”, implica que os laboratórios avaliem os 

procedimentos dos seus ensaios com objectividade e estabeleçam procedimentos de 

Controlo da Qualidade que assegurem e cumpram requisitos de qualidade clínicos para 

a correcta avaliação do doente. 

Sendo, assim, é imperioso a implementação de um sistema de gestão da qualidade no 

Laboratório e Central de Colheitas da UMJD.  

O CHP, para consolidar o desenvolvimento de uma cultura suportada por colaboradores 

mobilizados, orientada para os doentes/ utentes, gerida por processos, focalizada na 

necessidade de concretizar resultados e sustentada por uma vontade de melhorar 

continuamente, tem de orientar-se por princípios estratégicos, tais como: 

 Orientar a organização para o doente/utente (externo e interno), agindo 

proactivamente na monitorização da sua satisfação através de inquéritos. 

 Os resultados, se eficientemente analisados pela Administração e pelos 

Conselho de Gestão de cada Departamento, poderão proporcionar a identificação 

de factores mais preponderantes na insatisfação dos seus doentes/utentes e na 

sua posterior correcção e a identificação de áreas de oportunidade de melhoria. 

 Promover uma melhor avaliação do impacto da formação, pressuposto relevante 

para a melhoria das competências e consequentemente do desempenho de cada 

colaborador do hospital. 

 Contribuir decisivamente para a clarificação das atribuições de cada 

órgão/colaborador, assim como a sua autoridade 

 Estimular o registo das não conformidades e reclamações verbalizadas sem as 

quais não se poderão desencadear as respectivas acções de melhoria. 

 Desenvolver uma cultura sustentada pelo princípio Doente/utente/fornecedor 

interno.  

 

Concluída a Parte I deste trabalho, o enquadramento teórico, segue-se a Parte II 

constituída pelo estudo empírico, que será abordado a seguir. 
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PARTE II – INVESTIGAÇÃO EMPÌRICA 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 
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Num clima de constante mudança nas organizações de saúde, os seus gestores e 

responsáveis técnicos começaram a demonstrar interesse pelos factores que interferem 

na satisfação dos seus utentes/clientes, procurando manter e/ou melhorar a qualidade 

dos serviços prestados. Neste contexto, o “feedback” dos utentes e a realização de 

estudos científicos sobre a avaliação da sua satisfação com os serviços de saúde 

assumem um papel primordial, na medida em que contribuem para a detecção de 

insuficiências no funcionamento dos serviços e para a implementação/optimização de 

medidas de melhoria. 

Sabendo-se que, segundo Fortin (1999, p.62), para formular um problema de 

investigação temos que “definir o fenómeno em estudo através de uma progressão 

lógica de elementos, de relações, de argumentos e de factos”. 

Com a experiência adquirida no exercício da actividade profissional de TACSP na 

central de colheitas de sangue e após as mudanças implementadas na estrutura 

organizacional do serviço de Patologia Clínica da UMJD, já explicitadas no capítulo 

anterior, deparamo-nos com problemas de organização no serviço: queixas verbais das 

utentes relativas ao tempo de espera no atendimento (quer na admissão pelo assistente 

técnico, quer no processo colheita de sangue pelo TACSP), à desorganização nas salas 

de espera e respectivas condições físicas. Assim, pareceu-nos pertinente avaliar a 

satisfação dos utentes com a prestação deste serviço, com o intuito de conhecer o que na 

realidade contribui para esta insatisfação. A informação assim obtida poderia orientar a 

implementação de medidas de melhoria do atendimento nas suas diferentes dimensões.  

O presente estudo pretende, então, identificar o grau de satisfação dos utentes, face aos 

cuidados prestados no serviço central de colheitas, da UMJD do CHP. Foi desenvolvido 

na actividade “colheita de sangue” e visou saber: 

 Como os utentes/clientes que frequentam este serviço avaliam o atendimento 

que lhes é prestado, a funcionalidade técnica, as amenidades da central de 

colheitas? 

 Qual a opinião geral em relação à qualidade do serviço? 

 Se contribuirá o processo “colheita de sangue” para a satisfação total do utente?  

 Se os utentes recomendarão os nossos serviços a outros? 
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 Se os utentes têm vontade de voltar a utilizar este serviço? 

 

Neste capítulo serão descritos todos os passos seguidos na realização deste trabalho, 

nomeadamente os métodos e técnicas utilizados na definição do tipo de estudo, a 

identificação e operacionalização das variáveis, a descrição da população e amostra, a 

descrição do instrumento de recolha de dados, a elaboração do plano para a colheita e 

análise dos dados, bem como os aspectos éticos e formais a serem respeitados. 

 

 

4.1. TIPO DE ESTUDO E DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

Na perspectiva de Fortin (1999, p.133), o tipo de estudo “descreve a estrutura utilizada 

tendo por base a questão de investigação visando descrever variáveis ou grupos de 

sujeitos, explorar ou examinar relações entre variáveis ou ainda verificar hipóteses de 

causalidade”. 

Tendo por base esta citação e a questão de investigação: 

 “Em que medida o serviço central de colheitas contribui para a satisfação do 

utente?” 

 desenvolvemos um estudo do tipo exploratório-descritivo, transversal e de natureza 

quantitativa. 

Neste estudo pretende-se obter informação sobre as necessidades, percepções, 

expectativas e nível de satisfação dos utentes que recorrem a um serviço público central 

de colheitas de sangue, tendo em vista identificar, descrever e correlacionar factores e 

características que reflectem a satisfação ou insatisfação dos utentes. 

Segundo Fortin (1999, p.137-138), o tipo de estudo exploratório e descritivo tem por 

objectivo “descrever as variáveis e suas relações”, devendo permitir “documentar e 

comunicar o fenómeno, a experiência, programa ou observações de forma descritiva” 

(…) e ainda (…) “explorar e descrever fenómenos, uma população ou conceptualizar 

uma situação de forma a estabelecer as características desta população”. 

Adicionalmente, Cervo e Bervian (1996, p.49) referem que a pesquisa descritiva 
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consiste em “ procurar descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um 

fenómeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e características”. 

Assim, a pesquisa foi direccionada para um estudo exploratório e descritivo, porque este 

permite obter mais informação para identificar factores que influenciam a satisfação dos 

utentes, deixando em aberto a possibilidade de testar novas hipóteses para futuras 

pesquisas.  

Trata-se também de um estudo transversal, na medida em que se analisa a realidade, 

num determinado momento (Fortin, 1999).  

Atendendo à questão de investigação foi escolhida uma abordagem metodológica 

quantitativa, pois considera-se ser a mais adequada para atingir os objectivos propostos.  

A colheita de dados foi realizada através de um questionário, uma adaptação do 

instrumento “Como vê o seu hospital” inserido no sistema IAQH (Instrumentos de 

Avaliação da Qualidade Hospitalar) e da autoria do Centro de Estudos e Investigação 

em Saúde da Universidade de Coimbra, uma vez que a sua estrutura afigurou-se 

adequada ao fenómeno em estudo.  

 

 

4.2. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 

O passo seguinte para a realização deste trabalho, tendo em atenção todo o processo de 

investigação, foi dado com a elaboração da pergunta de partida, tendo em conta os 

critérios a que esta deve atender como refere Quivy (1998, p.44), “Para desempenhar 

correctamente a sua função, a pergunta de partida deve apresentar qualidades de 

clareza, de exequibilidade e de pertinência…”.  

Assim, a pergunta de partida que irá servir de fio condutor para esta pesquisa é: 

 

Em que medida o serviço central de colheitas contribui para a satisfação do 

utente? 
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Para Fortin (1999, p.40), se o estudo é de carácter exploratório “…enunciar-se-ão 

questões de investigação”. Partindo da inquietação que conduziu à elaboração da 

pergunta de partida e à consequente realização deste trabalho, dos objectivos e do seu 

carácter exploratório, seguimos o raciocínio indutivo, com base no qual formulamos as 

questões de investigação.  

 

Uma questão de investigação é “ um enunciado interrogativo claro e não equívoco que 

precisa os conceitos chave, especifica a população-alvo e sugere uma investigação 

empírica (Fortin, 1999, p. 51). 

Colocado o problema de investigação “Qual será o grau de satisfação dos utentes 

utilizadores da Central de Colheitas?”, tendo definido os objectivos do estudo e de 

acordo com a revisão da literatura, delineou as seguintes questões de investigação: 

1. O grau de satisfação dos utentes que recorrem a este serviço, face ao 

desempenho do TACSP, difere em função de: idade? Grau de instrução? 

2. O grau de satisfação dos utentes que recorrem a este serviço, face ao 

desempenho do AT, difere em função de: idade? Grau de instrução? 

3. O grau de satisfação dos utentes que recorrem a este serviço, face ao 

desempenho do AO, difere em função da idade? Do grau de instrução? 

4. O grau de satisfação dos utentes deste serviço difere em relação às amenidades, 

em função da: idade? Do grau de instrução? 

5. Qual é, em geral, a percepção que os utentes possuem da qualidade deste 

serviço? Esta percepção difere em função da idade? Do grau de instrução? 

6. Existe relação significativa entre o nível de satisfação total dos utentes em 

função da idade? Do grau de instrução?: 

7. Com base na sua percepção será que os utentes recomendam este serviço a 

outros? 

8. Com base na sua percepção será que os utentes voltam a utilizar este serviço 

caso necessitem? 
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4.3. IDENTIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA EM 

ESTUDO 

 

A definição da população é um requisito da investigação que segundo Polit e Hungler 

(1995, p.16) “…é toda a agregação de casos, que atendam a um conjunto eleito de 

critérios”, de forma a identificar o que vai ser observado. 

A população alvo deste estudo compreende os Utentes que recorrem ao Serviço de 

Central de Colheitas da Unidade M.J.D. do C.H.P. Sendo a UMJD uma instituição que 

presta serviços no âmbito da saúde da mulher e da criança, na sua maioria do foro 

Obstétrico e Ginecológico, é de salientar que a população será constituída por mulheres, 

na sua maioria em idade fértil e na condição de preconcepção, gravidez, puerpério ou 

outras situações de âmbito ginecológico. A amostra foi considerada pelo nº de episódios 

de colheita/mês, uma vez que é difícil calcular o nº de utentes/mês neste serviço, dada a 

necessidade em determinadas situações clínicas de efectuar mais do que em estudo 

analítico mensal. 

A esta instituição recorrem anualmente cerca de 3000 utentes, ocorrendo em média 50 

episódios de colheita por dia e 1000 por mês. Tendo em conta o número elevado de 

utentes que recorreram ao serviço, tornou-se necessário seleccionar uma parte da 

população que fosse representativa para estabelecer a amostra.  

O processo de amostragem foi estabelecido por conveniência e ao acaso, seleccionando-

se os utentes que recorreram a este serviço durante o mês de Janeiro de 2009, no 

período de funcionamento entre as 8h e 11horas da manhã.  

Existem dois tipos de técnicas de amostragem: a probabilística e a não probabilística. 

Segundo Morse (1991) citado por Fortin (1999, p.156) “é mais pertinente em 

investigação quantitativa ter uma amostra não probabilística mas apropriada, do que 

ter uma amostra probabilística que não o seja”. Tendo em conta o tipo de estudo e a 

necessidade de obter uma amostra representativa da população em causa, optou-se por 

recorrer ao método de amostragem não probabilística, que segundo Polit e Hungler 

(1995: p.149) baseia-se na ”selecção não-aleatória dos seus elementos dentro da 

população”. Sendo uma amostragem não-aleatória casual ou conveniente, que é uma 

técnica em que ”os elementos são seleccionados por conveniência” (Maroco, 2007, 
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p.30) e “cada elemento da população não tem uma probabilidade igual de ser 

seleccionado para formar a amostra” (Fortin, 1999, p.208), a probabilidade de 

qualquer um dos elementos ser incluído na amostra é desconhecida, uma vez que será 

uma amostra sequencial, consistindo na inclusão das utentes conforme forem 

aparecendo. 

Inicialmente, segundo os critérios acima descritos, foi estabelecida uma amostra de 800 

utentes. Após a análise dos inquéritos a amostra ficou delimitada a 742 utentes, sendo 

critério de exclusão o não preenchimento da generalidade das questões ou a não entrega 

dos inquéritos. A taxa de resposta foi de 92,5%. 

 

 

4.4. VARIÁVEIS EM ESTUDO  

 

Variável é “… algo que o investigador precisa medir, controlar ou manipular durante o 

processo de investigação” (Maroco J., 2007, p.27) sendo definida como “…qualidades, 

propriedades ou características de objectos, de pessoas ou de situações que são 

estudadas numa investigação” (Fortin, 2003, p.36). A mesma autora acrescenta, que 

uma variável pode tomar diferentes valores para exprimir graus, quantidades e 

diferenças. 

Assim, para dar continuidade à investigação é necessário definir, caracterizar e 

distinguir as variáveis com clareza, objectividade e de forma operacional. A sua 

operacionalização permitirá especificar o modo como serão observadas e mensuradas.  

Segundo a sua utilização na investigação, as variáveis podem ser classificadas de 

diversas formas. De acordo com Fortin (2003, p.37), “os tipos de variáveis mais 

correntemente utilizados são: as variáveis independentes e dependentes, de atributo e as 

variáveis estranhas”.  

 

Neste estudo, a autora considerou as variáveis atributo ou de caracterização (variáveis 

independentes) que segundo Fortin (1999, p.37) é, “… a que o investigador manipula 

num estudo experimental para medir o seu efeito na variável dependente”.  
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E a variável em estudo (variável dependente) que segundo o mesmo autor (1999, p.37), 

“…é a que sofre o efeito esperado da variável independente: é o comportamento, a 

resposta, ou resultado observado que é devido à presença da variável independente…”.  

 

 

4.4.1. Variável dependente e sua operacionalização 

 

Definiu-se como variável dependente «o nível de satisfação do utente/ cliente» face 

aos cuidados pelos TACSP no serviço central de colheitas. De acordo com Pereira G. et 

al. (2001, p.70) a satisfação do utente “é o resultado das diferenças entre as 

expectativas do utente em relação aos cuidados e a sua percepção dos cuidados 

realmente recebidos”.  

A partir da revisão bibliográfica realizada e vivência profissional questionamos sobre 

quais as dimensões de satisfação a avaliar, uma vez que estas constituem as 

componentes de um instrumento de recolha de dados cuja validade dependerá da sua 

pertinência como factores condicionantes da satisfação do cliente. 

 

Assim, na operacionalização da variável seleccionada foram definidas as seguintes 

dimensões, baseando-se nos trabalhos de Donabedian, 1980; Sitzia, 1997; Westaway, 

2003; Ferreira, 1991; Sepúlveda, 1998; Pinto, 2003: 

 Atendimento 

 Dimensão funcional técnica 

 Amenidades  

A figura 14 apresenta as relações entre os factores que influenciam a satisfação dos 

utentes, sendo a satisfação um conceito de natureza multidimensional que engloba 

inúmeras variáveis de estrutura, processo e resultados.  
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Figura 14 – Representação esquemática da relação prevista entre as variáveis 

estudadas na investigação empírica. Relação entre as dimensões e a satisfação do 

utente. 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Johansson, Óleni e Fridlund (2002) 

 

Existem diversos factores que influenciam as expectativas dos utentes/clientes, quer 

antes da prestação de cuidados, quer no hospital durante o processo da prestação dos 

mesmos. Na fase “antes da prestação” interferem factores sociodemográficos como 

idade, grau de instrução, situação profissional e as experiências anteriores em que 

receberam cuidados. Durante o processo, no ambiente hospitalar, o utente tem 

expectativas que podem estar relacionadas com outros domínios, nomeadamente: 

ambiente físico, relações interpessoais (TACSP- utentes), comunicação e informação, 

participação e envolvimento, competências técnicas dos TACSP e influência da 

organização de saúde, quer nos utentes quer nos TACSP. (Johansson, Óleni e Fridlund, 

2002) 

De acordo com a operacionalização da variável dependente descrita anteriormente, 

parece-lhe pertinente explicar de forma sucinta as três dimensões definidas: 

SATISFAÇÃO 
UTENTE

competências 
técnicas-
médicas

Ambiente 
físico

organização de 
saúde

relações 
interpessoais

participação e 
envolvimento

comunicação e 
informação

Variáveis sócio-demográficas dos utentes 

Expectativas em relação aos cuidados e 

serviços  de saúde 

Antes da 

prestação dos 

cuidados 

No Hospital 
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Atendimento: é todo o processo/procedimentos necessários à recepção do 

utente/cliente no serviço central de colheitas (AT), agendamento e validação dos 

pedidos analíticos e ainda o seu encaminhamento dentro deste serviço (AO). 

 

Dimensão Funcional: é o conjunto de actividades desenvolvidas pelos profissionais de 

saúde (pessoal Técnico) tendo como objectivo o atendimento dos utentes/clientes. 

Donabedian citado por Ferreira (1991, p.98) refere que esta dimensão “engloba os 

elementos humanos dos cuidados e as relações sociais e psicológicas entre o doente e 

os prestadores de cuidados, as explicações acerca da doença e do tratamento assim 

como informação recebida. Corresponde à forma como os prestadores de cuidados 

interagem pessoalmente com os doentes em termos de consideração, amizade, cortesia, 

respeito e sinceridade”. Pinto (2003, p.41) denomina esta dimensão como sendo a 

qualidade do processo.  

 

Amenidades: segundo Sepúlveda (1998, p.43) amenidades são todas as características 

físicas do Serviço Central de Colheitas: privacidade; limpeza, conforto, iluminação e 

temperatura da sala de exame; disponibilidade de espaço físico para a utilização de 

material de apoio; tipo de ambiente, número, higiene e material de higiene das 

instalações sanitárias; sinalética e número, tamanho e arejamento da sala de espera.  

 

Na Tabela 2 apresenta-se uma síntese das dimensões definidas, bem como a sua 

correspondência nas perguntas do questionário. 

 

Tabela 2: Resumo das dimensões em análise no estudo 

 

Dimensões Indicadores Perguntas 

Atendimento AT A atenção que foi dada às suas necessidades 

Instruções  preparação para a colheita 

Eficiência do processo de admissão 

Tempo de espera para ser atendido 

Fornecimento de Informações 

Ajuda e simpatia 

Tempo de espera na sala para colheita 

21 à 27 
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Atendimento AO Colaboração e simpatia 

Satisfação das suas necessidades 

Facilidade em obter informações 

28 à 30 

Dimensão Funcional Técnica Informação sobre colheita 

Atenção prestada pelo Técnico 

Aspectos Técnicos 

Disponibilidade do pessoal Técnico 

Informação fornecida sobre resultados 

Cuidados: cortesia, respeito, 

Esclarecimentos 

Qualidade da informação 

31 à 38 

Amenidades 
Acessibilidades – sinalização serviço 

Acessibilidades–estruturas facilitadoras 

Privacidade 

Condições Sala de Colheita de Sangue 

Utilização de equipamento de apoio 

Ambiente calmo 

Condições Instalações sanitárias 

Sinalização 

Condições Sala de espera 

19 à 20 

e 

39 à 45 

 

 

 

4.4.2. Variável Independente e sua operacionalização 

 

A variável independente, como referem Polit e Hungler (1995), está relacionada com as 

características que variam de pessoa para pessoa, contribuindo para descrever o perfil 

dos sujeitos da amostra ou da população. Adicionalmente, aparece como contributo, 

causa ou elemento determinante da variável dependente, permitindo descrever ou 

explicar as suas características. Constituindo na maioria dos casos características 

biológicas, sociais, económicas e demográficas.  

Para a caracterização da amostra em estudo teve em consideração as seguintes variáveis 

sóciodemográficas (tabela nº3): 

 Género: masculino e feminino (embora esta variável não tenha significado 

neste estudo, pois a nossa amostra é exclusiva do sexo feminino por causa do 

âmbito de assistência hospitalar da instituição em estudo) 

  Idade: foram estabelecidas categorias de acordo com as idades dos utentes 

desta amostra. Esta variável foi operacionalizada em anos, tendo por base idade 

mínima e máxima encontradas na nossa amostra.  

 Profissão: foram categorizadas em função da tabela de profissões 
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 Grau de instrução 

 Estado civil 

 Situação profissional 

 Zona de residência 

 

 

Tabela 3: Resumo das variáveis sócio demográficas em estudo, e sua 

caracterização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis Categorização 

Género Feminino (1) 
Masculino (2) 

Idade: anos 
 

<=18  
19-24 
25-30 
31-36 
37-42 
43-48 
49-54 
>=55 
Total 

Estado Cívil casado  
solteiro  
divorciado  
viúvo 
união de facto 

Grau de Instrução não sabe ler nem escrever 
sabe ler, mas nao frequentou escola 
ensino basico 1º ciclo 
ensino basico 2º ciclo 
ensino basico 3º ciclo 
ensino secundário 
ensino superior 

Profissões 
 
 
 
 
 

Quadros superiores da Administração Pública 
Profissões Intelectuais e Cientificas 
Técnicos profissionais de nível intermédio 
Pessoal administrativo 
Pessoal dos serviços 
Trabalhadores da agricultura e pescas 
Operários 
Operadores de instalações e máquinas 
Trabalhadores não qualificados 
Estudante 
Reformado 

Situação Profissional Estudante 
Empregado 
Desempregado 
Reformado 

Residência (Freguesia/Concelho): Porto  
Gaia 
Gondomar 
Maia 
Matosinhos 
Sub-Região do Ave e Tâmega 
Distrito Aveiro 
Distrito Vila Real 
Distrito Braga 
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Além das variáveis sócio-demográficas, incluíram-se as variáveis a seguir 

discriminadas, que foram operacionalizadas tendo por base as questões seguintes: 

 Número de vezes que o utente/cliente recorreu aos serviços  

 O motivo da escolha desta instituição 

 Quem o encaminhou para esta instituição 

 Se recomendaria a outros este serviço 

 Se voltaria novamente a este serviço, caso necessitasse dele 

 Opinião geral do serviço 

 

 

Tabela 4: Resumo da caracterização efectuada, em relação às questões da escolha 

da instituição. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas variáveis foram consideradas significativas para o estudo, dado que ao reflectirem 

a experiência dos utentes inquiridos com os cuidados prestados no serviço em análise, 

terão repercussões na avaliação dos mesmos e consequentemente na sua satisfação. 

 

Tabela 5: Resumo da caracterização efectuada, em relação às questões sobre o 

acesso ao serviço em estudo. 

Escolha desta instituiçao Categorização 

Razão da escolha desta instituição Localização 

Instalações 

Atendimento 

Informação de familiares e amigos  

Encaminhamento MJD 
 
 
 
 

Médico de família 

Médico de outro hospital 

Medico deste hospital 

Medico particular 

Familiares e amigos  

Acesso Serviço Central Colheitas Categorização 

Já recorreu anteriormente aos serviços da Central de Colheitas desta 

instituição? 

sim 

não 

 Quantas vezes esteve presente neste serviço para a realização de colheita 

de sangue para análises? 

1ªVez 

2ªVez 

3ªVez 

Algumas vezes (4 – 6) 
Várias vezes (7 – 9) 
muitas vezes (>9) 

Quem fez a marcação das análises solicitadas pelo seu médico? O próprio no Secretariado  
médico da Instituição 

administrativo  
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4.5. INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS 

 

Um questionário, segundo Fortin (1999), corresponde a um instrumento de medida que 

traduz a relação dos objectivos de um estudo com as variáveis mensuráveis, que auxilia 

a organizar, a normalizar e a controlar os dados, de modo a obter com rigor as 

informações procuradas. 

Tendo em conta a metodologia e os objectivos deste estudo foi necessária a selecção de 

um instrumento de colheita de dados, tendo-se optado por um questionário que 

permitisse a recolha de informação sobre as variáveis em estudo junto dos utentes. 

Para elaborar um questionário credível, no âmbito da avaliação da qualidade dos 

serviços de saúde, poder-se-ia desenvolver um modelo de questionário a testar 

posteriormente numa investigação empírica, ou, em alternativa, fazer uma adaptação de 

um questionário pré-existente à realidade a ser analisada e testar. Qualquer um dos 

modelos deverá ter em conta a existência de vários actores individuais e organizacionais 

no seio do sistema de saúde (figura nº 15), este último entendido como uma rede de 

relações entre diversos actores, com percepções diferentes e expectativas em conflito.  

 

O questionário terá que ter uma estrutura de acordo com o objecto de avaliação, sendo 

imprescindível a sua adaptação à realidade do serviço que vai ser objecto de estudo. 

Como tal, é necessário conhecer o circuito do processo que vai ser avaliado e incluir no 

Quanto tempo demorou a saber o dia para efectuar as suas análises? no momento da marcação  
1 semana após consulta 

2 semanas após consulta 

3 semanas após consulta 

1mês após consulta 

Quanto tempo decorreu desde a marcação até ao dia da colheita de 

sangue para análise? 

no momento da marcação 

1 semana após consulta 

2 semanas após consulta 

3 semanas após consulta 

1mês após consulta 

> 1mês após consulta 

O horário de funcionamento da Central de Colheitas de Segunda a Sexta 

(8h-14h) é conveniente para si? 

sim 
não 

Se respondeu “Não” à questão anterior, qual seria no seu entender o 

horário mais conveniente? 

8h-14h 

7h-14h 

8h-18h 

8h-18h e SabM 

 

Foi informado(a) do local e modo como poderia fazer uma reclamação, 

caso fosse necessário? 

sim 

não 
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instrumento dimensões para todos os profissionais intervenientes, porque basta uma 

atitude desajustada de um destes elementos para prejudicar a percepção do utente em 

relação ao serviço prestado.   

 

Figura 15 - Esquema dos diferentes intervenientes num sistema de Saúde. 

 

Fonte: Adaptado de Eiriz & Figueiredo (2004). 

 

Assim, a versão final do questionário utilizado neste trabalho resultou da adaptação do 

questionário “Como vê o seu hospital”, inserido no sistema IAQH (Instrumentos de 

Avaliação da Qualidade Hospitalar) e da autoria do Centro de Estudos e Investigação 

em Saúde da Universidade de Coimbra, tendo por base a consulta e análise da 

bibliografia, bem como a realidade a ser estudada. Após a elaboração do questionário 

procedeu-se ao seu pré-teste, com o intuito de verificar a objectividade e clareza deste 

instrumento, nomeadamente se as questões foram bem compreendidas pelos utentes. O 

questionário foi distribuído inicialmente a vários TACSP, AT, AO e Médicos do serviço 

que, conhecendo os processos e actividades da realidade em estudo, verificaram se o 

questionário estava perceptível do ponto de vista semântico. Posteriormente foi também 

entregue a alguns utentes para avaliar a acessibilidade e clareza da linguagem utilizada e 

se não apresentava nenhuma ambiguidade. Após algumas orientações e correcções, foi 

efectuado um ajuste na linguagem utilizada.  

Qualidade 
nos 

serviços 
de Saúde

Pessoal  
(expectativas e 

percepções)

Utentes/clientes 
(expectativas e 

percepções)

Gestores 
(expectativas e 

percepções)

Fornecedores 
(expectativas e 

percepções)
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Este questionário é um instrumento com 51 itens (Anexo 2), destinado a avaliar a 

satisfação dos utentes com os cuidados recebidos no serviço Central de Colheitas, a 

partir de três dimensões: satisfação com os cuidados recebidos pelos TACSP, satisfação 

com o atendimento (AT e AO) e satisfação com os aspectos organizacionais e condições 

físicas/ambientais do serviço. 

 A figura 16 esquematiza o circuito do processo em avaliação pelos utentes. 

 

Figura 16 – Processo do serviço central de colheitas de sangue. Circuito do Utente. 

 

 

 

Médico

Solicita pedido análises

Atendimento

Secretariado

Área II

Análises não

urgentes

agendamento , tendo em 
atenção o dia de necessidade 
das análises no processo do 

utente

Atendimento  por Assistente 
Técnico (AT)

efectivação

no dia da colheita (AT)

Análises urgentes

agendamento, efectivação 
(AT) e colheita no dia, 

conforme disponibilidade 
do TACSP no momento.

Sala de espera

Atendimento

Assistente

Operacional (AO)

Atendimento

TACSP

(funcionalidade 
técnica)
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O questionário, nas suas três dimensões, está dividido em 4 grupos que a seguir se 

elenca: 

 

 O primeiro grupo é constituído por 9 questões que visam conhecer as 

características sócio-demográficas da amostra, nomeadamente: sexo; idade; 

estado civil; grau de instrução; profissão; situação profissional; Zona residencial 

(Freguesia/Concelho).  

 

 O segundo grupo é constituído por 11 questões dirigidas à obtenção de dados 

sobre a utilização do Serviço, no que respeita a componentes organizacionais 

como o acesso, acessibilidades e reclamações, nomeadamente: se já tinha 

recorrido a este serviço anteriormente, há quanto tempo, às vezes que o 

utente/cliente lá esteve; quem fez a marcação do exame; tempo que demorou a 

saber o dia do exame; tempo que decorreu desde a marcação até ao dia do 

exame. Informação do local e modo de reclamação, caso desejasse. 

Acessibilidades: das estruturas facilitadoras/ acessos para deficientes motores, 

sensoriais e mentais; sinalização indicadora da Central de Colheitas.  

 

 O terceiro grupo refere-se aos aspectos relativos à realização do exame e 

subdivide-se em quatro subgrupos: Atendimento pelo AT e AO - admissão com 

10 questões (21 - 30); Funcionalidade técnica - pessoal Técnico de Análises 

Clínicas e Saúde Pública (TACSP) com 8 questões (31 - 38); Amenidades - 

condições físicas do serviço com 7 questões (39 - 45) e opinião geral (46 - 48). 

 

 O quarto grupo do formulário é constituído por 3 questões fechadas (49-51), 

sendo que duas se referem à intenção de voltar ao serviço e recomendá-lo a 

amigos/familiares e uma outra questiona se está satisfeito com o atendimento 

global.  

 

Como a satisfação é tida como uma atitude (Sepúlveda, 1998, p.43), então a forma 

metodológica mais correcta de a abordar é através de uma escala de atitudes. Com uma 

escala deste tipo pretende-se evitar o problema relacionado com as respostas 
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“socialmente aceitáveis” e elabora-se uma escala quantitativa que reflectirá o nível de 

satisfação de cada utente/cliente. 

 

As três dimensões que traduzem o nível de satisfação do utente/cliente “Atendimento, 

Dimensão Funcional (Técnico) e Amenidades” foram operacionalizadas através de uma 

escala com 6 opções de resposta. Foi utilizada uma escala do tipo Likert que varia entre 

seis opções de escolha (os sujeitos de investigação devem optar por um único item). Se 

o utente/cliente escolher a opção “Não se aplica”, é-lhe atribuído valor de zero; se 

escolher “Mau”; é-lhe atribuído o valor um; se optar pelo “Regular”, é-lhe atribuído o 

valor dois; se optar pelo “Bom”, é-lhe atribuído o valor três; se a escolha for “Muito 

Bom”, é-lhe atribuído o valor quatro e se a escolha for “Excelente”, será atribuído o 

valor cinco. 

 

 O passo seguinte consistiu na oficialização do pedido de autorização para a realização 

do estudo ao Conselho de Gestão, tendo sido entregues em anexo o projecto de 

investigação, o instrumento de colheita de dados e o termo de aceitação da UTAD. 

Após autorização do Conselho de Administração da M.J.D. foram implementados os 

aspectos logísticos da entrega dos questionários aos utentes. A entrega foi efectuada 

pelos AT, no momento da validação administrativa do agendamento da colheita, sendo 

transmitido aos utentes que o serviço estava interessado na sua opinião para melhorar a 

prestação dos cuidados. Após o processo da recolha de sangue e preenchimento do 

questionário, a devolução do mesmo era efectuada através da colocação do inquérito em 

caixa própria para o efeito, situada no balcão de atendimento. Desta forma o 

investigador não interferiu directamente no processo de colheita de dados. 
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4.6 . PROCEDIMENTOS FORMAIS E ÉTICOS REFERENTES À 

COLHEITA DE DADOS 

 

Na perspectiva de Fortin (2003, p.114), a ética “ é a ciência da moral e arte de dirigir a 

conduta (…), é o conjunto de permissões e de interdições de um enorme valor na vida 

dos indivíduos e em que estes se inspiram para guiar a sua conduta”. 

Com o intuito de aplicação do questionário para a colheita de dados, foi solicitada 

previamente a devida autorização ao Conselho de Gestão da UMJD e ao responsável do 

Laboratório (Anexo 1). Consequentemente, com a integração dos laboratórios no 

departamento laboratorial do CHP, em Janeiro de 2009, foi dado conhecimento à 

respectiva directora. Os pedidos para a realização do estudo foram aceites e autorizados 

por escrito. 

Em relação aos procedimentos éticos, foi garantido o anonimato e assegurada a 

confidencialidade dos dados obtidos. Adicionalmente, todos os utentes foram 

informados sobre os objectivos do estudo, que o preenchimento do questionário era um 

acto voluntário e que a confidencialidade da sua participação seria garantida. 
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4.7. TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Apesar da grande atenção que as organizações de cuidados de saúde têm dedicado à 

medição de satisfação do paciente, muitas vezes há confusão sobre como usar esses 

dados para melhorar o desempenho de uma organização.  

O tratamento estatístico inicia-se com a colheita dos dados até à análise e interpretação 

dos resultados. Após a recolha dos questionários, verificamos que dos 800 questionários 

impressos e distribuídos aos utentes, a nossa amostra ficou reduzida a 742.  

Em virtude de que em 58 questionários foram identificadas lacunas de informação e 

ausência de respostas que colocaram em questão a sua utilização. Tendo-se obtido uma 

taxa de resposta de 92,5 %. 

Para Quivy e Campenhoudt (1998), não tem qualquer significado, por si só os dados 

recolhidos. Mas através de um tratamento estatístico quantitativo permitem comparar 

respostas de diferentes categorias e analisar as relações entre as variáveis. 

Pois o propósito da análise dos dados é o de impor alguma ordem sobre um corpo de 

informações, de modo a que se possam ser tiradas conclusões gerais. 

Assim, todos os dados obtidos foram registados numa base de dados criada 

especificamente para o efeito, sendo monitorizada a sua qualidade na altura do seu 

registo. Procedeu-se à sistematização dos dados obtidos e ao seu tratamento estatístico 

efectuado através do programa informático de análise estatística de dados, SPSS 18,0 

(Statistic Package for Social Sciences), elaborando uma matriz dos dados recolhidos, 

previamente codificados, de modo a desenvolver a sua análise estatística (Anexo 4). 

Numa fase inicial, para alcançar o objectivo definido e validar as questões formuladas, 

recorreu-se à análise univariada (estatística descritiva), através das frequências relativas 

e absolutas, medidas de tendência central (média, mediana) e medidas de dispersão 

(desvio padrão) e de distribuição (simetria e curtose). Em seguida, procedeu-se ao teste 

de análise de normalidade Kolgomorov-Sminorff, tendo-se verificado que na grande 

maioria das variáveis a distribuição não se apresentava normal, recorrendo-se deste 

modo ao longo de toda a análise a testes não paramétricos. Assim para verificar os 

objectivos propostos recorreu-se ao teste Kruskal Wallis, ao teste de Correlaçao R de 

Spearman e ao teste de aderência do Qui-Quadrado.  
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo procederemos à caracterização da amostra em estudo, tendo por 

objectivo conhecer os seus atributos e opiniões que interferem ou não na sua satisfação 

enquanto utentes deste serviço de saúde – serviço central de colheitas de sangue da 

UMJD.  

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

A amostra em estudo é constituída por 742 mulheres, exclusivamente do género 

feminino, em virtude da área médica de assistência desta instituição – Maternidade – ser 

no âmbito da saúde da mulher e da criança (cf. Tabela 6). 

 

Relativamente à idade constatamos que a média de idades é de 31 anos (Dp=8,84) 

variando entre os 14 e os 79 anos. Para facilitar o estudo foi efectuada uma 

categorização desta variável, já explicada no subcapítulo 4.5. 

 

Existe um número superior que em termos de idade definida por grupos etários pertence 

ao grupo com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos (n=375, 50,5%), que se 

justifica devido ao âmbito de assistência da instituição, população de mulheres em idade 

fértil.  

 

As maiorias das participantes do estudo são casadas (n=427, 57,5%), sendo que uma 

minoria é viúva (n=6, 0,8%). 

Em relação ao nível de escolaridade, a maior parte das mulheres inquiridas tem apenas o 

3º ciclo do ensino básico (n=202, 27,2%) e apenas 5 (0,7%) sabem ler mas não 

frequentaram a escola.  

 

Relativamente à situação profissional um número superior refere estar empregada 

(n=453, 61,1%), sendo que apenas 8 (1,1%) são reformadas, como podemos visualizar 

na Tabela 6.  

A maior parte das inquiridas pertencem ao distrito do Porto (n=246, 33,2%) ao concelho 

de Gondomar (n=267, 36,0%).    
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Tabela 6. Caracterização sócio-demográfica da amostra 

 Grupo Etário 
N % 

< 25 anos 165 22,2 

>=25  e <35 anos  375 50,5 

>=35 anos 202 27,2 

Total 742 100,0 

Estado civil N % 

Casado  427 57,5 

Solteiro  248 33,4 

Divorciado  45 6,1 

Viúvo  6 0,8 

União de facto  16 2,2 

Total 742 100,0 

 Nível de Escolaridade N % 

Sabe ler e não frequentou 5 ,7 

Ensino básico 1º ciclo 64 8,6 

Ensino básico 2º ciclo 143 19,3 

Ensino básico 3º ciclo  202 27,2 

Ensino secundário   182 24,5 

Ensino superior  146 19,7 

Total 742 100,0 

Situação Profissional N % 

Estudante 50 6,7 

Empregado 453 61,1 

Desempregado  229 30,9 

Reformado 8 1,1 

Não responde 2 ,3 

Total 742 100,0 

Zona de residência N % 

Porto 246 33,2 

Gaia 76 10,2 

Gondomar 267 36,0 

Maia 54 7,3 

Matosinhos 36 4,9 

Sub-Região do Ave e Tâmega 39 5,3 

Distrito Aveiro 16 2,2 

Distrito Vila Real 4 ,5 

Distrito Braga 4 ,5 

 



 

 

98 

 

5.2. CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS RELACIONADAS 

COM A INSTITUIÇÃO/ SERVIÇO 

 

Relativamente ao conjunto de questões relacionadas com os serviços prestados pela 

instituição, podemos verificar de acordo com o gráfico 1 que as mulheres consideram 

como principal razão da escolha da instituição o atendimento (n=362, 48,92%), não 

considerando tão importante as instalações (n=36, 3,51%).  

 

Gráfico 1. Razão da Escolha das Instituição 

 

 

 

Em relação ao encaminhamento para os serviços da UMJD, a maior parte das mulheres 

inquiridas foram encaminhadas pelo médico da família para os serviços (n=494, 

66,58%) e apenas 20 (2,70%) foi pelo médico de outro hospital (cf. Gráfico 2). 

 

 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Localização Instalações Atendimento Informação 
de familiares 

e amigos

Não 
responde 

15,10%

3,50%

48,80%

32,30%

0,30%

RAZÃO DA ESCOLHA



 

 

99 

 

Gráfico 2. Encaminhamento para serviços da UMJD 

 

 

Um número superior de mulheres afirma já ter recorrido ao serviço (n=419, 56,50%), 

conforme se verifica no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3. Frequência do serviço 

 

 

 

Relativamente ao tempo que as participantes referem como tendo sido a última vez que 

frequentaram este serviço, a maior parte afirma ter sido a primeira vez (n=323, 43,65%) 

e apenas 34 (4,59%) referem ter sido há 6 meses a um ano (cf. Gráfico 4).  
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Gráfico 4. Tempo a que frequentou o serviço 

 

A maioria refere ter frequentado apenas uma vez o serviço (n=330, 44,53%) e uma 

minoria afirmar ter frequentado algumas (n=44, 5,94%) e muitas vezes (n=43, 5,80%), 

conforme Gráfico 5.  

Os resultados com maior percentagem na “1ª vez” devem-se ao tipo de população em 

estudo, pois a gravidez tem a duração no máximo de 9 meses de gestação, em que 

existem vários protocolos de actuação em relação aos meios complementares de 

diagnóstico solicitados pelos clínicos. 

 

Gráfico 5. Nº de vezes que frequentou o serviço 
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Em relação à entidade responsável pela marcação das análises, a maior parte das 

mulheres refere terem sido elas próprias (n=439, 56,16%), enquanto apenas 59 (7,95%) 

marcaram as suas consultas através do administrativo da instituição, tal como podemos 

observar no Gráfico 6.   

Gráfico 6. Marcação das análises 

 

 

Quanto ao tempo que demorou a saber a data de realização de análises a grande maioria 

refere ter sido logo no momento de marcação das mesmas (n=683, 82,05%) e apenas 2 

(0,27%) afiram ter sido 3 semanas após a consulta, conforme Gráfico 7.  

 

Gráfico 7. Tempo para saber data de realização de análises 
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Um número superior de mulheres afirma ter realizado os exames logo após a marcação 

dos mesmos e apenas 15 (2,02%) referem ter realizado os exames só passado mais de 

um mês da consulta, conforme podemos verificar no Gráfico 8.  

 

Gráfico 8. Tempo para realização de exames após a marcação 

 

 

A maior parte considera, conforme os dados apresentados no Gráfico 9 que o horário e 

conveniente (n=726, 97,84%). 

Gráfico 9. O horário é conveniente? 
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Das 16 mulheres que não consideram o horário dos serviços conveniente a maioria 

(n=11, 73,33%), aponta o horário das 8h as 18h e apenas 1 (0,67%), aponta como 

conveniente o horário das 7h as 14h, como se pode verificar no Gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Horário que consideram mais conveniente. 

 

 

Em relação a informações sobre o local e o modo de reclamação dos serviços um 

número superior de participantes refere nunca ter tido esse tipo de informação (n=590, 

79,51%), de acordo com Gráfico 11.  

 

Gráfico 11. Informação sobre local e modo de reclamação  
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5.3 – CARACTERIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO 

PROFISSIONAL  

 

Relativamente à avaliação da satisfação profissional, procedeu-se a uma análise das 

medidas de tendência central, de dispersão e de distribuição, das várias dimensões e da 

satisfação total.  

Deste modo, podemos verificar que:  

A satisfação com as acessibilidades apresenta um valor médio de M=6,02, com um desvio 

padrão Dp=1,73, sendo o valor mínimo obtido de 1 e o máximo de 10. Em termos de 

distribuição esta apresenta-se de acordo com o coeficiente de simetria obtido (Simetria/erro de 

Simetria=3,04) assimétrica positiva ou enviesada à direita notando-se um predomínio de 

maiores valores elevados de satisfação na amostra, conforme é possível verificar na Tabela 7 e 

no Gráfico 12.  

Tabela 7. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição 

relativas à dimensão acessibilidades. 

 

Gráfico 12. Histograma de frequências relativo à satisfação com as acessibilidades. 

 

Acessibilidades  N M Dp Min Max Simetria  Erro de 

Simetria 

Curtose Erro de 

Curtose 

740 6,02 1,73 1 10 0,274 0,090 0,011 0,179 
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No que se refere à dimensão admissão/atendimento é possível verificar que a satisfação 

com este aspecto é em média de M=35,11 com um desvio padrão Dp=8,16. O valor 

mínimo obtido é de 9 e o máximo de 50. O coeficiente de simetria obtido (Simetria/Erro 

de Simetria=1,11) na distribuição apresenta-se simétrico, indicando um maior 

predomínio de casos com satisfação em torno dos valores médios obtidos. Em termos de 

curtose a distribuição apresenta-se platicurtica, sendo a curva de distribuição de 

frequências mais achatada e dispersa, conforme podemos verificar na Tabela 8 e no 

Gráfico 13.  

 

Tabela 8. Analise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição 

relativas a dimensão admissão/atendimento. 

Admissão  N M Dp Min Max Simetria  Erro de 

Simetria 

Curtose Erro de 

Curtose 

742 35,11 8,16 9 50 0,100 0,090 -0,673 0,179 

 

 

Gráfico 13. Histograma de frequências relativo à satisfação com as questões de 

admissão. 
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No que se refere à dimensão satisfação com o pessoal TACSP, o valor médio obtido é 

de M=25,92, com um desvio padrão de Dp=7,36. O valor mínimo obtido é de 4 sendo o 

máximo 40. Em termos de distribuição esta apresenta-se assimétrica positiva ou 

enviesada à direita, tendo em conta o coeficiente de simetria obtido (Coeficiente de 

Simetria=2,13), o que significa que existe um maior número de casos com valores 

médios e altos de satisfação. O coeficiente de curtose (-2,38) indica-nos que a 

distribuição é platicurtica. Conforme se pode visualizar na Tabela 9 e Gráfico 14. 

 

Tabela 9. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição 

relativas a dimensão satisfação com o pessoal TACSP. 

 

 

Gráfico 14. Histograma de frequências relativo a satisfação com a componente 

técnica - TACSP. 
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N M Dp Min Max Simetria  Erro de 

Simetria 

Curtose Erro de 

Curtose 

740 25,92 7,36 4 40 0,192 0,090 -0,427 0,179 
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Quanto à dimensão relativa à satisfação com as condições físicas da central de colheitas, 

o valor médio obtido é de M=21,70 e o desvio padrão de Dp=6,08. O valor mínimo 

obtido é 5 e o máximo 35. Em relação à simetria da distribuição dos resultados, esta 

apresenta-se tendo em conta o coeficiente de simetria obtido (4,01) assimétrica positiva 

ou enviesada à direita, relevando um maior predomínio de indivíduos mais satisfeitos 

com esta questão. Em termos de curtose a distribuição apresenta-se platicurtica tendo 

em conta o coeficiente de curtose obtido (2,36) (cf. Tabela 10 e Gráfico 15).  

 

Tabela 10. Analise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição 

relativas a dimensão satisfação com as condições físicas da central de colheitas. 

 

 

Gráfico 15. Histograma de frequências relativo a satisfação com a componente 

amenidades 
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742 21,70 6,08 5 35 0,361 0,090 -0,423 0,179 
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Na dimensão relativa à opinião geral verifica-se um resultado médio de M=10,07 e 

desvio padrão de Dp=2,57, com um valor mínimo de 3 e um máximo de 15. Em termos 

de distribuição os resultados obtidos revelam a existência de assimetria positiva ou 

enviesada à direita (Coeficiente de Simetria=2,70) o que indica que existe um maior 

predomínio de valores altos de satisfação em geral. Em termos de curtose a distribuição 

apresenta-se platicurtica de acordo com o coeficiente de curtose obtido (-2,34) (cf. 

Tabela 11 e Gráfico 16).  

 

Tabela 11. Análise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição 

relativas à dimensão opinião geral sobre a qualidade do serviço prestado.  

 

 

 

Gráfico 16. Histograma de frequências relativo a satisfação com a opinião geral 

sobre a qualidade do serviço prestado. 

 

 

 

Opinião 

Geral 

Qualidade 

N M Dp Min Max Simetria  Erro de 

Simetria 

Curtose Erro de 

Curtose 

740 10,07 2,57 3 15 0,243 0,090 -0,420 0,179 
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Por fim no que se refere ao resultado total da satisfação o resultado médio obtido e de 

M=98,67 e o desvio padrão de Dp=2,56. O valor mínimo obtido e 3 e o máximo de 15. 

Em termos de simetria a distribuição apresenta-se conforme o coeficiente de simetria 

obtida (Simetria/Erro de Simetria=2,82) assimétrica positiva ou enviesada a direita 

verificando-se deste modo um maior predomínio de casos com valores de satisfação 

acima da média (cf. Tabela 12 e Gráfico 17).  

 

Tabela 12. Analise das medidas de tendência central, dispersão e distribuição 

relativas ao total da escala de satisfação. 

 

 

 

 

Gráfico 17. Histograma de frequências relativo a satisfação total. 
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Total 

N M Dp Min Max Simetria  Erro de 

Simetria 

Curtose Erro de 

Curtose 

742 98,67 23,11 25 150 0,254 0,090 -0,406 0,179 
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Após a análise descritiva dos resultados obtidos na escala de satisfação profissional e 

respectivas dimensões, analisou-se a mesma assim como as suas subescalas em termos 

de frequência de indivíduos. Foram estabelecidas três categorias referentes a 3 níveis de 

satisfação de acordo com o método dos três grupos revistos, explicado adequadamente 

por Pestana e Gajeiro (2005), tendo em conta o valor mediano e a amplitude inter-

quartil.  

As categorias criadas para cada uma das dimensões são as seguintes, conforme tabela 

13. 

Tabela 13. Categorias de cada dimensão 

 Acessibilidades Admissão TACSP Amenidades Opinião 

Geral 

Satisfação 

Total 

1-Baixa <0,5 <=31 

 

<=21,25 

 

<=19 <=8,25 <=84,75 

2-Média >5,5  

<=6,5 

>31 

<=37 

>21,25  

<=26,75 

>19 

<=23 

>8,25 

<=9,75 

>84,75 

<=101,25 

3-Alta >6,5 

 

>37 

 

>26,75 >23 >9,75 >101,25 

 

Deste modo e de acordo com esta classificação podemos, de acordo com a tabela 14, 

verificar que:  

 Existe um número superior de indivíduos que apresenta uma baixa 

satisfação com as acessibilidades (n=268, 36,1%).  

 Os indivíduos que estão pouco satisfeitos com as questões de admissão 

encontram-se em número superior (n=305, 41,1%).  

 O número de indivíduos que apresentam uma alta satisfação com o 

pessoal técnico de análises é superior (n=294, 39,6%).  

 Um número superior refere ter uma baixa satisfação (n=287, 38,7%). 

 A maioria apresenta em termos de opinião geral uma elevada satisfação. 

 No que respeita à satisfação total a maioria apresenta uma alta satisfação 

(n=293, 39,5%).  
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Tabela 14. Frequências relativas aos níveis de satisfação no total e por dimensões  

 

Acessibilidades 

 

N 

 

 

% 

Baixa 268 36,1 

Media 236 31,8 

Alta  236 31,8 

Não Responde 2 0,3 

Total 742 100,0 

 

Admissão 

 

N 

 

% 

Baixa 305 41,1 

Media 136 18,3 

Alta  301 40,6 

Total 742 100,0 

Pessoal Técnico de Analises Clínicas 

 

TACSP 

 

N 

 

% 

Baixa 191 25,7 

Media 255 34,4 

Alta  294 39,6 

Não responde 2 0,3 

Total 742 100,0 

 

Condições Físicas do  

Serviço de Colheita 

 

 

N 

 

 

% 

Baixa 287 38,7 

Media 206 27,8 

Alta  248 33,4 

Não responde 1 0,1 

Total 742 100,0 

 

Opinião Geral 

 

 

N 

 

 

% 
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da qualidade do serviço 
Baixa 138 18,6 

Media 280 37,7 

Alta  322 43,4 

Não responde 2 0,3 

Total 742 100,0 

 

Satisfação Total 

 

N 

 

% 

Baixa 206 27,8 

Media 243 32,7 

Alta  293 39,5 

Total 742 100,0 

 

 

Após a análise descritiva recorreu-se à estatística inferencial no sentido de verificar os 

objectivos propostos para o estudo.  

Sendo assim, de acordo com o teste de Kruskal Wallis podemos verificar tendo em 

conta o grupo etário dos indivíduos, de acordo com as tabelas 15 e 16, que:  

 Existem diferenças significativas ao nível da Satisfação com a opinião 

Geral sobre a qualidade do serviço (x2kw=12,343, p=0,002) sendo que 

os valores de satisfação do grupo com menos de 25 anos, são superiores 

em relação ao grupo com idades entre os 25 e os 34 anos (p=0,001) e 

com 35 ou mais anos (p=0,010) (cf. Tabela 15).   

 Os resultados obtidos para a satisfação com as acessibilidades diferem 

entre os 3 grupos etários, sendo claramente superiores no grupo com 

idades entre os 25 e os 34 anos (p=0,001) e com 35 ou mais anos 

(p=0,020) (cf. Tabela 15).   

 Não se verificam diferenças estatisticamente significativas no que se 

refere à satisfação com os serviços de admissão (x2kw=3,585, p=0,167), 

não se podendo assim afirmar que um determinado grupo etário esteja 

mais ou menos satisfeito com este aspecto (cf. Tabela 15).  
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 A satisfação com o pessoal técnico e de análises clínicas é 

significativamente inferior nos indivíduos com idades entre os 25 anos e 

os 34 anos, sendo essas diferenças significativas apenas em relação ao 

grupo etário com menos de 25 anos (p=0,007) (cf. Tabela 15).  

  Existem diferenças significativas ao nível da satisfação com as 

condições físicas da central de colheitas (x2=16,376, p=0,000), sendo 

maior a satisfação dos indivíduos com menos de 25 anos, em relação 

quer aos grupos com idades entre os 25 e os 34 anos (p=0,000) e com 35 

ou mais anos (p=0,001) (cf. Tabela 15).  

 Relativamente à satisfação total verificam-se valores de satisfação 

significativamente superiores (x2kw=10,115 p=0,006) no caso dos 

indivíduos mais novos (<25 anos), sendo essa superioridade significativa 

de acordo com o teste lsd de comparação múltipla de médias, 

relativamente apenas ao grupo com idades intermédias (>=25 anos e <35 

anos) (p=0,001) (cf. Tabela 16).  

 

Tabela 15. Distribuição da população pela satisfação e suas dimensões, segundo o 

grupo etário 

 

 

Satisfação 

 

Grupo Etário 

 

N 

Media 

das 

ordens 

 

X2kw 

 

p 

Satisfação opinião  

Geral qualidade serviço 

 <25 anos 164 419,86 12,343 0,002 

 >=25 e <35 anos 374 352,56 

 >=35 anos 202 363,65 

Satisfação com 

Acessibilidades 

<25 anos 165 417,58 11,425 0,003 

>=25 e <35 anos 373 351,78 
>=35 anos 202 366,62 

Satisfação com a 

admissão 

<25 anos 165 392,16 3,585 0,167 

>=25 e <35 anos 375 357,29 
>=35 anos 202 381,00 

Satisfação TACSP <25 anos 165 402,59 8,645 0,013 

>=25 e <35 anos 374 348,58 
>=35 anos 201 384,95 

Satisfação condições 

físicas central colheitas 

<25 anos 165 430,32 16,376 0,000 
>=25 e <35 anos 374 353,78 

>=35 anos 202 354,44 
Satisfação Total <25 anos 165 414,57 10,115 0,006 

>=25 e <35 anos 375 351,05 
>=35 anos 202 374,29 
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Tabela 16. Comparação múltipla de médias de ordem (Teste Lsd) 

 

 

Satisfação 

 

(I) Grupo 

Etário 

 

(J) Grupo Etário Diferença de 

médias de 

ordens (I-J) 

p 

Satisfação Geral 

Qualidade Serviço 
 <25 anos dimension3 

>=25 e 

<35 anos 
63,52** 0,001 

>=35 

anos 
40,27 0,072 

Satisfação com Acessibilidades 

2 <25 anos dimension3 

>=25 e 

<35 anos 
65,79** 0,001 

>=35 
anos 

50,95* 0,020 

Satisfação TACSP 

 >=25 anos  dimension3 

<25 e 

<35 anos 
-54,01** 0,007 

>=35 

anos 
-36,37 0,050 

Satisfação condições físicas de 

central de colheitas 
2 <25 anos dimension3 

>=25 e 
<35 anos 

76,54** 0,000 

>=35 

anos 
75,88** 0,001 

Satisfação Total 
 <25 anos dimension3 

>=25 e 

<35 anos 
67,31** 0,001 

 
   

>=35 

anos 
56,21* 0,010 

*p<0,05 
 

Também se recorreu ao teste de correlação de Spearman, no sentido verificar a relação 

entre a idade e a satisfação e respectivas dimensões, tendo-se constatado que apenas 

existe relação significativa, fraca e negativa entre a idade e a satisfação com as 

acessibilidades (rs=-0,073, p=0,046) e satisfação com as condições físicas da central de 

colheitas (rs=-0,084, p=0,022).  

Uma vez que é de estranhar, tendo em conta a análise efectuada no grupo anterior, que 

estes dois tipos de satisfação sejam menores quanto maior for a idade. No pressuposto 

de uma relação linear, analisou-se outro tipo de relações não lineares verificando-se ser 

a correlação cúbica a que melhor descreve a relação entre as duas variáveis uma vez que 

de acordo com a mesma existe um decréscimo das idades mais novas para as idades 

intermédias, seguida de um novo aumento da satisfação destas idades para as idades 

mais velhas, de acordo com o exposto na Tabela 17 e Gráfico 18 e 19.   
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Tabela 17. Relações não lineares entre a idade e a satisfação 

Idade 

Opinião 

geral Q Acessibilidades Admissão TACSP 

condições físicas 

central colheitas 

Satisfação 

Total 

rs p rs p rs P rs P rs p rs p 

-0,065 0,078 -0,073* 0,046 0,016 0,673 0177 0,643 -0,084* 0,022 -0,026 0,484 

 

 

    Gráfico 18.                                     Gráfico 19. 

   

 
 

 Relativamente ao grau de instrução e possível verificar que:  

 Existem diferenças estatisticamente significativas ao nível da satisfação 

com a opinião geral (x2kw=12,648, p=0,027), destacando-se neste caso o 

conjunto de indivíduos que tem o ensino superior como os menos 

satisfeitos em relação aos restantes grupos conforme o valor de 

significância obtido inferior a 0,05 (p<0,05) (cf. Tabela 18).  

 A satisfação com as acessibilidades difere significativamente em função 

do nível de escolaridade (x2kw=39,943, p=0,000), sendo também neste 

caso significativamente inferior a satisfação dos que têm estudos 

superiores em relação aos demais grupos, tendo em conta o nível de 

significância obtido nos testes de comparação múltipla de médias, à 

Diagrama de Dispersão  

relativo a relação entre 

 idade e acessibilidades 

Diagrama de dispersão 

 relativo a relação entre idade 

 e satisfação com condições 

 físicas do serviço 
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excepção dos grupos dos que sabem apenas ler mas não têm estudos 

(p=0,081) (cf. Tabela 18).  

  Não se verificam diferenças significativas na satisfação com a admissão 

(x2kw=6,486, p=0,267), não existindo assim um grupo que se encontre 

mais ou menos satisfeito em relação aos demais (cf. Tabela 18).  

 A satisfação com o pessoal técnico de analises clínicas é 

significativamente inferior nos indivíduos que têm o ensino superior 

(x2kw=21,612, p=0,000), sendo essa inferioridade em relação a cada um 

dos restantes grupos etários tendo em conta o nível de significância 

obtido inferior a 0,05 nos testes de comparação múltipla de médias (cf. 

Tabela 18), com a excepção dos que não sabem ler nem escrever que se 

encontram mais satisfeitos com este aspecto (p=0,148).  

 O conjunto de indivíduos que tem estudos superiores apresentam-se 

significativamente menos satisfeitos com as condições físicas do serviço 

(x2kw=52,285, p=0,000), que todos os restantes grupos etários que se 

encontram todos mais satisfeitos, de acordo com o nível de significância 

verificado inferior a 0,05. Apenas em relação ao grupo que apenas sabe 

ler não se verificaram diferenças significativas (p=0,104) (cf. Tabela 18).  

 Quanto à satisfação total esta também varia de forma significativa 

(x2=21,080, p=0,001), sendo neste caso igualmente o grupo que tem 

ensino superior que se encontra menos satisfeito, sendo essa 

inferioridade significativa (p<0,05) de acordo com o teste de 

comparações múltiplas de médias relativamente a cada um dos restantes 

grupos, com a excepção do grupo dos que sabem apenas ler (p=0,150) 

(cf. Tabela 19).      
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Tabela 18. Análise da satisfação e respectivas dimensões de acordo com o nível de 

escolaridade 

Satisfação 
 

Grau de instrução N 

Medias das 

Ordens 
X2kw p 

Satisfação opinião geral 

Qualidade serviço 

sabe ler e não 

frequentou 

5 366,30 

12,648 ,027* 

ensino básico 1º ciclo 64 378,97 

ensino básico 2º ciclo 143 399,71 

ensino básico 3º ciclo 201 383,20 
ensino secundario 181 371,76 

ensino superior 146 319,27 

 

Satisfação  

 acessibilidades 

 
sabe ler e nao 

frequentou 

 
5 

 
441,50   

ensino basico 1º ciclo 64 399,68 39,943 ,000* 

ensino basico 2º ciclo 143 420,60   

ensino basico 3º ciclo 201 392,69   

ensino secundario 182 367,09   

ensino superior 145 279,29   

Satisfação 

na admissão 

sabe ler e nao 

frequentou 

5 412,60 
  

ensino basico 1º ciclo 64 388,63   

ensino basico 2º ciclo 143 382,84 6,486 0,262 

ensino basico 3º ciclo 202 353,47   

ensino secundario 182 394,93   

ensino superior 146 347,22   

Satisfação com 

TACSP 

sabe ler e nao 

frequentou 

5 452,90 
  

ensino basico 1º ciclo 63 400,95   
ensino basico 2º ciclo 143 423,61 21,612 ,001* 

ensino basico 3º ciclo 202 359,90   

ensino secundario 181 372,75   

ensino superior 146 314,39   

Satisfação 

 condições físicas  

central colheitas 

sabe ler e nao 

frequentou 

5 416,10 
  

ensino basico 1º ciclo 64 427,76   

ensino basico 2º ciclo 143 413,72   

ensino basico 3º ciclo 202 402,69 52,285 ,000* 

ensino secundario 181 367,68   

ensino superior 146 263,00   

Satisfação Total 

sabe ler e nao 

frequentou 

5 443,90 
  

ensino basico 1º ciclo 64 405,55   

ensino basico 2º ciclo 143 409,70 21,080 ,001* 

ensino basico 3º ciclo 202 372,07   

ensino secundario 182 380,21   
ensino superior 146 305,03   

*p<0,05 
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Tabela 19. Comparação múltipla de médias de ordens utilizando o teste LSD 

 

Satisfação 
(I) Grau de 

instrução 
(J) Grau de instrução 

Diferença de 

medias (I-J) 
p 

 Satisfação  

opinião geral 
ensino superior 

    sabe ler e nao 

frequentou 

-47,02 ,616 

ensino basico 1º ciclo -59,69 ,054 
ensino basico 2º ciclo -80,43** ,001 

ensino basico 3º ciclo -63,92** ,004 

ensino secundario -52,48* ,022 

Satisfação  

Total 
ensino superior 

sabe ler e nao 

frequentou 

-138,86 ,150 

ensino basico 1º ciclo -100,52* ,002 

ensino basico 2º ciclo -104,66** ,000 

ensino basico 3º ciclo -67,03** ,004 

ensino secundario -75,18** ,001 

Satisfação com acessibilidades ensino superior 

sabe ler e não 

frequentou 

-162,21 ,081 

ensino básico 1º ciclo -120,39** ,000 

ensino básico 2º ciclo -141,31** ,000 

ensino básico 3º ciclo -113,40** ,000 

ensino secundário -87,80** ,000 

Satisfação pessoal técnico de 

analises clínicas 
ensino superior 

sabe ler e não 

frequentou 

-138,51 ,148 

ensino básico 1º ciclo -86,56** ,007 

ensino básico 2º ciclo -109,22** ,000 

ensino básico 3º ciclo -45,51* ,047 
ensino secundário -58,36* ,013 

Satisfação condiçoes físicas 

central colheitas 
ensino superior 

sabe ler e nao 

frequentou 

-153,09 ,104 

ensino basico 1º ciclo -164,75* ,000 

ensino basico 2º ciclo -150,72* ,000 

ensino basico 3º ciclo -139,68* ,000 

ensino secundario -104,68* ,000 

*p<0,05 

 

Após uma análise das diferenças dos valores médios em função do nível de 

escolaridade, procurou-se também verificar se existe relação significativa entre a 

satisfação e respectivas dimensões e o nível de escolaridade, recorrendo-se ao teste de 

correlação não paramétrico de Spearman, tendo-se verificado uma correlação 

significativa e negativa com a satisfação geral (rs=-0,145, p=0,000), com a satisfação 

em relação às condições físicas da central de colheitas (rs=-0,238, p=0,000), com o 

pessoal técnico dos serviços de análises clínicas (rs=-0,146, p=0,000), com as 

acessibilidades (rs=-0,207, p=0,000) e com a opinião geral (rs=0,109, p=0,003), 

querendo todos estes resultados dizer que a maiores níveis de escolaridade 

correspondem menores níveis de satisfação.  
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Em relação à satisfação com a admissão esta não se encontra relacionada de modo 

significativo com o nível de escolaridade dos indivíduos (rs=-0,033, p=0,371), não se 

verificando deste modo aumentos ou diminuições na satisfação de acordo com o 

aumento do nível de escolaridade (cf. Tabela 20). 

 

Tabela 20. Relações não lineares entre o grau de instrução e a satisfação 

Grau 

Instrução 

Opinião 

geral 
Acessibilidades Admissão 

Pessoal técnico 

análises clínicas 

Condições físicas 

central colheitas 

Satisfação  

Total 

rs p rs p rs p rs p rs p rs p 

-

,109** 

,003 -,207** ,000 ,033 ,371 -,146** ,000 -,238** ,000 -

,145** 

,000 

 

Quando questionados se recomendariam os serviços a outra pessoa, a maior parte das 

utentes refere que “claro que sim” (n=575, 77,5%), sendo essa superioridade 

estatisticamente significativa conforme o resultado obtido no teste de aderência do Qui-

Quadrado (x2=1173,84, p=0,000), tal como podemos verificar na tabela 21.  

 

Tabela 21. Recomendação do serviço a outros 

 

 Recomendaria este serviço a outra pessoa N % 

claro que sim 575 77,5 

provavelmente sim 155 20,9 

provavelmente não 8 1,1 

claro que não 3 0,4 

não responde 1 0,1 

 Total  742 100,0 

 

 

Sobre um eventual regresso à central de colheitas, a maioria dos indivíduos afirma 

“claramente que sim” (n=659, p=88,8%), sendo esse valor significantemente superior 

em relação aos demais de acordo com o teste de aderência do Qui-Quadrado 

(x2=1632,35, p=0,000), como poderemos visualizar na Tabela 22.  
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Tabela 22. Intenção de voltar a utilizar o serviço 

 

 Regresso a central de colheitas em caso de novas análises N % 

claro que sim 659 88,8 

provavelmente sim 73 9,8 

provavelmente não 7 ,9 

claro que não 2 ,3 

não responde 1 ,1 

 Total 742 100,0 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Num clima de constante mudança nas organizações de saúde, os seus gestores e 

responsáveis técnicos demonstram interesse pelos factores que interferem na satisfação 

dos seus utentes/clientes, procurando manter e/ou melhorar a qualidade dos serviços 

prestados, assumindo particular relevância o “feedback” dos utentes. Torna-se, assim, 

imprescindível a realização de estudos científicos na área da avaliação da satisfação dos 

utentes dos serviços de saúde, com o objectivo de despistar ineficiências instaladas nos 

processos, para potenciar a implementação e consequente optimização de medidas de 

melhoria contínua. Deste modo, o resultado final será certamente, mais qualidade na 

prestação de cuidados de saúde e maior satisfação dos utentes. 

 

Pretendemos, neste estudo, obter informação das necessidades, percepções, expectativas 

e nível de satisfação dos utentes que recorrem a um serviço público central de colheitas 

de sangue, tendo em vista identificar, descrever e correlacionar factores e características 

que reflectem a satisfação ou insatisfação dos utentes. 

 

Mas, o que importa aqui é questionar o modo como os utentes/clientes percepcionaram 

e experienciaram a qualidade do atendimento no processo da colheita de sangue, em três 

dimensões: atendimento, dimensão funcional (técnica) e amenidades. Como a satisfação 

dos utentes/clientes é multidimensional, implicou que a sua avaliação fosse efectuada 

através de escalas que contemplem as várias dimensões a avaliar.  

 

Segundo Johansson, Óleni e Fridlund (2002), existem diversos factores que influenciam 

as expectativas dos utentes/clientes, quer antes da prestação ou no hospital durante o 

processo da prestação dos cuidados de saúde. Na fase “antes da prestação” interferem 

factores sócio-demográficos como a idade, grau de instrução, situação profissional, 

estatuto socioeconómico, estado de saúde físico-psiquico-emocional e as experiências 

anteriores em que receberam cuidados. 

 

Enquanto durante o processo, no ambiente hospitalar, como é o caso deste estudo, o 

utente tem expectativas que podem estar relacionadas com outros domínios, 

nomeadamente: amenidades, atendimento, relações interpessoais entre TACSP - 
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utentes, comunicação e informação, participação e envolvimento, competências técnicas 

dos TACSP, e influência da organização de saúde quer nos utentes quer nos TACSP. 

Nestes domínios, os TACSP podem influenciar a percepção da satisfação dos utentes.  

 

Após a análise dos questionários aplicados a uma amostra inicial de 800 utentes, em 

virtude de ausência de respostas a 58 questionários, a nossa amostra ficou delimitada a 

742 utentes, tendo-se obtido uma taxa de resposta de 92,5%. A nossa taxa de resposta 

teve elevado índice de adesão, comparando com estudo de Ferreira (2001) em que 

obteve uma taxa de resposta de 40,5%. Talvez se deva ao tipo de recolha da informação, 

isto é, no caso de Ferreira (2001), a recolha de dados foi efectuada por questionário, 

enviado por correio. Provavelmente, os utentes, devido a dificuldades várias do seu dia-

a-dia, não fizeram o que lhes era pedido: preencher e enviar pelo correio. Ora, no nosso 

estudo, foi entregue o questionário no início da prestação, forneceu-se a informação 

necessária às utentes e pediu-se-lhes para colocarem o questionário, devidamente 

preenchido numa caixa, previamente assinalada, após a prestação do cuidado de saúde – 

colheita de sangue.   

 

6.1. Dados sócio-demográficos 

 

A amostra em estudo é constituída por 742 mulheres. O facto de serem só mulheres 

deve-se à circunstância da UMJD ser uma instituição que presta serviços no âmbito da 

saúde da mulher e da criança.   

Relativamente à idade constatamos que a média de idades é de 31 anos (Dp=8,84) 

variando entre os 14 e os 79 anos. A maioria está na idade fértil e na condição de pré-

concepção, gravidez ou puerpério. Para facilitar o estudo foi efectuada uma 

categorização desta variável, verificando-se que 50,5% das utentes pertence ao grupo 

etário dos 25 e os 34 anos, o que se justifica devido ao âmbito de assistência da 

instituição.  

 

Constatámos, em relação ao grau de instrução, o seguinte quadro: sabem ler, mas não 

frequentaram a escola (0,7%); com o ensino básico (55,1%); com o ensino secundário 

(24,5%) e com um curso superior 19,7%). No estudo efectuado por Ferreira (2001), os 

utentes com menor literacia são os mais insatisfeitos, especialmente nas dimensões 

“informação e apoio” e “continuidade e cooperação”. Relativamente aos utentes com 
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nível de literacia mais elevado, assiste-se a uma situação inversa, ou seja, colocam a 

tónica na “organização dos serviços” e são os que mais facilmente discordam com o 

estado das coisas.  No nosso estudo verifica-se uma situação semelhante.  

 

No nosso estudo, relativamente à situação profissional um número elevado refere estar 

empregada (61,1%), sendo apenas 1,1% reformadas e uma taxa de desemprego de 

30,9%. Sandra Vicente (2006), no seu estudo, concluiu, em relação à situação 

profissional, que 25,6% eram desempregados. Valores aproximados à nossa realidade, 

permitindo-nos concluir que serão utentes de poucos recursos. 

 

 

 

6.2. Dados relacionados com a Instituição/Serviço 

 

Em relação ao conjunto de questões relacionadas com os serviços prestados pela 

instituição verifica-se que as mulheres consideram como principal razão da escolha da 

instituição o atendimento (48,92%), não considerando tão importantes as instalações 

(3,51%).  

No que respeita ao encaminhamento para os serviços da UMJD, a maior parte das 

mulheres inquiridas foram encaminhadas pelo médico de família para os serviços 

(66,58%) e apenas (2,70%) pelo médico de outro hospital. 

 

No nosso estudo 56,50% de mulheres afirma já ter recorrido a este serviço. 

Relativamente ao tempo que as participantes referem como tendo sido a última vez que 

frequentaram este serviço a maior parte afirma ter sido a primeira vez (43,65%) e 

apenas 4,59% referem ter sido há 6 meses a um ano. A maioria das utentes refere ter 

frequentado apenas uma vez o serviço (44,53%) e uma minoria afirmar ter frequentado 

algumas (5,94%) e muitas vezes (5,80%). 

Os resultados com maior percentagem na “1ªvez” devem-se ao tipo de população em 

estudo, pois a gravidez tem a duração no máximo de 9 meses de gestação,  existindo 

vários protocolos de actuação em relação aos meios complementares de diagnóstico 

solicitados pelos clínicos e também em virtude da UMJD ter uma consulta de 

Interrupção voluntária na gravidez. 
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Em relação à entidade responsável pela marcação das análises a maior parte das 

mulheres refere terem sido elas próprias (56,16%), enquanto 7,95% marcaram as suas 

consultas através do administrativo da instituição.   

 

Quanto ao tempo que demorou a saber a data de realização de análises a grande maioria 

refere ter sido logo no momento de marcação das mesmas (82,05%) e 0,27% afirmam 

ter sido 3 semanas após a consulta. Por vezes, as utentes têm necessidade de recorrer a 

este serviço mais do que uma vez durante o mês, em função da solicitação dos clínicos 

de acordo com as necessidades da utente.  

 

A maioria das utentes afirma ter realizado os exames logo após a marcação dos 

mesmos. Apenas 2,02% referem ter realizado os exames só passado mais de um mês da 

consulta. Podemos constatar que a instituição tem o cuidado de efectuar a marcação das 

análises de acordo e indo ao encontro da data em que a utente tem a próxima consulta e 

os resultados deverão constar do processo. Pois, para poderem ser prestados os serviços 

mais adequados, na hora, local certo e com qualidade, é imperioso que os resultados das 

análises estejam prontos atempadamente.  

 

Na sua maioria, 97,84% das utentes considera, que o horário de atendimento é 

conveniente. Das 16 mulheres que não consideram o horário dos serviços conveniente, a 

maioria (73,33%) aponta como conveniente o horário das 8h às 18h e apenas 0,67% 

aponta como conveniente o horário das 7h às 14h.  

Vicente (2006), refere, no seu estudo, que o horário das consultas foi classificado de 

forma positiva para 71,9% das utentes e de forma negativa para 2,5%, resultados que 

vão de encontro aos do nosso estudo. 

 

Em relação às informações sobre o local e modo de reclamação dos serviços a maioria 

das participantes refere nunca ter tido esse tipo de informação (79,51%). 

No estudo de Vicente (2006), 52,8% referem terem tido resposta satisfatória sempre que 

efectuaram um pedido de reclamação e 84,6% diz ter conhecimento da existência de 

livro de reclamações, o que contraria os nossos resultados, podendo inferir daqui que 

devemos incentivar o serviço a melhorar a sua comunicação com os utentes neste ponto. 
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Na dimensão acessibilidades, a satisfação com as acessibilidades apresenta um valor 

médio de M=6,02, com um desvio padrão Dp=1,73, sendo o valor mínimo obtido de 1 e 

o máximo de 10.  

Existe um número superior de utentes que apresenta uma baixa satisfação com as 

acessibilidades (36,1%). Daqui também poderemos concluir que esta também será uma 

área para intervenção futura, tendo em vista a implementação de melhorias. 

Os resultados obtidos para a satisfação com as acessibilidades diferem entre os 3 grupos 

etários, sendo claramente superiores no grupo com idades entre os 25 e os 34 anos 

(p=0,001) e com 35 ou mais anos (p=0,020).  

A satisfação com as acessibilidades difere significativamente em função do nível de 

escolaridade (x2kw=39,943, p=0,000), sendo também neste caso significativamente 

inferior à satisfação dos que têm estudos superiores em relação aos demais grupos, 

tendo em conta o nível de significância obtido nos testes de comparação múltipla de 

médias, à excepção do grupo dos que apenas sabem ler mas não têm estudos (p=0,081). 

McIntyre et al. (2002), referem que foram os aspectos relacionados com a acessibilidade 

os que apresentaram maior insatisfação, corroborando o nosso estudo, em relação às 

condições de acessibilidades das instituições de saúde. 

 

Na dimensão amenidades, e quanto à dimensão relativa à satisfação com as condições 

físicas da central de colheitas, o valor médio obtido é de M=21,70 e o desvio padrão de 

Dp=6,08. O valor mínimo obtido é 5 e o máximo 35.  

Existem diferenças significativas ao nível da satisfação com as condições físicas da 

central de colheitas (x2=16,376, p=0,000), sendo maior a satisfação dos indivíduos com 

menos de 25 anos em relação, quer aos grupos com idades entre os 25 e os 34 anos 

(p=0,000), quer em relação com 35 ou mais anos (p=0,001). 

O conjunto que tem estudos superiores apresenta-se significativamente menos satisfeito 

com as condições físicas do serviço (x2kw=52,285, p=0,000). Os restantes grupos 

etários encontram-se todos mais satisfeitos. 

 

Vicente (2006), refere que 79,4% dos utentes consideram “boa” os aspectos da limpeza 

e 80,9% as condições de temperatura. Em relação ao ruído 81% considera aceitável, 

88,4% considera de forma positiva a iluminação e 67,8% estão satisfeitos com o 

conforto das instalações. No entanto as condições dos sanitários foram consideradas por 

62,8% como “boas” e 7,4% como “más”.  
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Franco M., Florentim R. (2005), concluíram que os utentes estão satisfeitos em termos 

gerais, com os tempos de espera das consultas. E estão insatisfeitos com as condições 

físicas e estruturais do serviço. 

 

Ferreira (2001), destaca valores cada vez mais negativos quando passamos dos aspectos 

da prestação de cuidados para aspectos organizacionais do serviço. E aspectos 

relacionados com a gestão obtiveram avaliações mais negativas: nos tempos de espera, 

na acessibilidade, na disponibilidade e na organização dos serviços. 

 

Vicente (2006), refere, no seu estudo, que o tempo de espera para a consulta foi 

considerado de bom e regular por 39,7%, no entanto, 8,3% classificaram como mau. Em 

relação às acessibilidades 58,7% deram resposta satisfatória e 3,3% resposta negativa.  

 

 

6.3. Dados referentes à avaliação da satisfação profissional 

 

No que se refere à dimensão admissão/atendimento é possível verificar que a satisfação 

com este aspecto é em média de M=35,11 com um desvio padrão Dp=8,16. O valor 

mínimo obtido é de 9 e o máximo de 50. Os indivíduos que estão pouco satisfeitos com 

as questões de admissão encontram-se em número elevado (41,1%). Não se verificam 

diferenças estatisticamente significativas no que se refere à satisfação com os serviços 

de admissão (x2kw=3,585, p=0,167), não se podendo assim afirmar que um 

determinado grupo etário esteja mais ou menos satisfeito com este aspecto. Não se 

verificam diferenças significativas na satisfação com a admissão (x2kw=6,486, 

p=0,267), não existindo assim um grupo de grau de instrução que se encontre mais ou 

menos satisfeito em relação aos demais.  

 

No que se refere à dimensão satisfação com o pessoal TACSP, o valor médio obtido é 

de M=25,92, com um desvio padrão de Dp=7,36. O valor mínimo obtido é de 4 sendo o 

máximo 40. Visto que 39,6% das utentes apresentam uma alta satisfação com o pessoal 

técnico de análises enquanto 38,7% refere ter baixa satisfação.  
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A satisfação com o pessoal técnico e de análises clínicas é significativamente inferior 

nos indivíduos com idades entre os 25 anos e os 34 anos, sendo essas diferenças 

significativas apenas em relação ao grupo etário com menos de 25 anos (p=0,007). 

A satisfação com o pessoal técnico de análises clínicas é significativamente inferior nos 

indivíduos que têm o ensino superior (x2kw=21,612, p=0,000).  

Ferreira (2001), refere que os utentes fizeram uma avaliação positiva acerca da 

interacção com médico de família, quer em termos técnicos, quer em termos humanos.  

 

Na dimensão relativa à opinião geral verifica-se um resultado médio de M=10,07 e 

desvio padrão de Dp=2,57, com um valor mínimo de 3 e um máximo de 15. A maioria 

das utentes apresenta, em termos de opinião geral, uma elevada satisfação. 

Existem diferenças significativas ao nível da satisfação com a opinião geral 

(x2kw=12,343, p=0,002), sendo que os valores de satisfação do grupo com menos de 25 

anos são superiores em relação ao grupo com idades entre os 25 e os 34 anos (p=0,001) 

e com 35 ou mais anos (p=0,010). 

Existem diferenças estatisticamente significativas ao nível da satisfação com a opinião 

geral (x2kw=12,648, p=0,027), destacando-se neste caso o conjunto de utentes que tem 

o ensino superior como os menos satisfeitos em relação aos restantes grupos conforme o 

valor de significância obtido inferior a 0,05 (p <0,05). 

 

No que se refere ao resultado total da satisfação o resultado médio obtido é de M=98,67 

e o desvio padrão de Dp=2,56. O valor mínimo obtido é 3 e o máximo é 15. A maioria 

das utentes, no que diz respeito à satisfação total, apresenta uma alta satisfação (39,5%).  

Verificam-se valores de satisfação significativamente superiores (x2kw=10,115 

p=0,006) no caso dos indivíduos mais novos (<25 anos), sendo essa superioridade 

significativa relativamente apenas ao grupo com idades intermédias (>=25 anos e <35 

anos) (p=0,001). 

A satisfação total também varia de forma significativa (x2=21,080, p=0,001), sendo 

neste caso, igualmente, o grupo que possui um grau de ensino superior que se encontra 

menos satisfeito, com a excepção do grupo dos que sabem apenas ler (p=0,150).  

 

Nas questões relativas à recomendação e nova utilização do serviço, que segundo vários 

autores, referem como contributo da satisfação dos utentes em relação aos serviços 

prestados, pois se ficar satisfeito irá transmitir na comunidade o seu sentimento de 
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satisfação, dando uma boa imagem deste serviço. Em contrapartida se ficou insatisfeito 

reproduzirá uma má imagem.  

Quando questionadas se recomendaria os serviços a outra pessoa, a maior parte das 

utentes refere que “claro que sim” (77,5%), sendo essa superioridade estatisticamente 

significativa conforme o resultado obtido no teste de aderência do Qui-Quadrado 

(x2=1173,84, p=0,000). 

Sobre um eventual regresso à central de colheitas constatou-se que a maioria afirma 

“claramente que sim” (88,8%), sendo esse valor significantemente superior em relação 

aos demais de acordo com o teste de aderência do Qui-Quadrado (x2=1632,35, 

p=0,000).  

 

As diferenças encontradas nas opiniões dos utentes podem ser atribuídas a várias 

características/atributos do utente. Nomeadamente vários autores referem atributos 

como idade, sexo, factores socioeconómicos e a disponibilidade dos serviços (Hall e 

Dornan, 1990).  

Segundo Ferreira et al. (2003), os doentes mais insatisfeitos, com os cuidados de saúde 

que lhe são prestados, estão mais predispostos a não seguirem as indicações médicas, a 

não recorrerem novamente aos cuidados de saúde para tratamentos e podem mesmo 

manifestar melhorias pouco significativas, devido à não continuidade de cuidados. De 

acordo com Hespanhol (2005), num estudo sobre a “Imagem dos Serviços Públicos em 

Portugal”, realizado pela Equipa de Missão para a Organização e Funcionamento da 

Administração do Estado em2001, conclui que 66,6% dos inquiridos se manifestaram 

satisfeitos, ou muito satisfeitos, com o Serviço Nacional de Saúde e 33,4% nada 

satisfeitos. 

É no acto da prestação do serviço que o utente expressa o seu agrado ou desagrado, não 

podendo menosprezar-se esta fonte de informação, quer pelo seu carácter gratuito e 

espontâneo, quer pela influência na satisfação ou insatisfação dos profissionais que 

estão na primeira linha de contacto, sendo importante que as organizações de saúde 

aprendam a analisar e a retirar conclusões desta fonte de informação (Neves A., 2002). 

 

E como refere Sakellarides (2009) é preciso saber o que sentem, o que pensam e porquê, 

aquilo que preferem e porque razão. Sendo de extrema importância fazer bom uso do 

que se vai aprendendo com os pontos de vista, as percepções e as escolhas do cidadão.   

 



 

 

129 

 

7. CONCLUSÕES/SUGESTÕES 

 

Neste capítulo será feita uma síntese das problemáticas abordadas ao longo do trabalho, 

bem como serão feitas algumas sugestões tendentes a introduzir melhorias possíveis na 

central de colheitas, rematando com as conclusões finais. 

Quando se me colocou a problemática da satisfação dos utentes, a primeira questão que 

aflorou ao meu espírito foi: de que modo e em que medida pode o serviço central de 

colheitas contribuir para a satisfação das utentes? 

Das leituras que entretanto fomos fazendo, algumas ideias foram fazendo caminho. 

Assim, tornou-se-nos claro que as organizações que prestam serviços na área da saúde, 

têm a sua razão de ser nos utentes, pelo que é obrigatório que direccionem todas as suas 

capacidades e valências no sentido de responder com qualidade aos anseios e 

necessidades dos seus utentes. Por outras palavras, proporcionar a satisfação, tão plena 

quanto possível, aos utentes. 

Serapioni (2009, p.600) diz-nos que “ ainda existe uma multiplicidade de linguagens, 

de práticas e de métodos de avaliação da qualidade que dificultam o desenvolvimento 

de estratégias de integração”. 

Foi pensando nesta frase que nos surgiu a ideia de um trabalho de investigação onde 

fossem estabelecidas estratégias e prioridades de actuação que tornassem possível a 

concretização de um rigoroso planeamento de acção, feito à medida das necessidades do 

serviço da central de colheitas. 

Pareceu-nos então que o ponto de partida deveria começar pelo conhecimento dos 

utentes. De facto, conhecer os utentes e as suas necessidades individuais, compreender 

os seus comportamentos e os seus anseios é, para qualquer serviço de saúde, o passo 

mais importante no sentido de fazer corresponder o serviço prestado às expectativas e 

percepções, numa palavra, garantir a satisfação do utente. 

O passo seguinte para a realização deste trabalho, tendo em atenção todo o processo de 

investigação, foi dado com a elaboração da pergunta de partida, tendo em conta os 

critérios a que esta deve atender:  “Para desempenhar correctamente a sua função, a 

pergunta de partida deve apresentar qualidades de clareza, de exequibilidade e de 

pertinência…”. Quivy (1998, p.44). Assim, a pergunta de partida que serviu de fio 

condutor para esta pesquisa foi: Qual será o grau de satisfação dos utentes da central de 

colheitas?” 
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Para a elaboração das questões, seguimos a sugestão de Fortin (1999,p.40): “num estudo 

de carácter exploratório (...) enunciar-se-ão questões de investigação”. Uma questão de 

investigação é “ um enunciado interrogativo claro e não equívoco que precisa os 

conceitos chave, especifica a população-alvo e sugere uma investigação”. 

 

Assim, partindo da inquietação que conduziu à elaboração da pergunta de partida e à 

consequente realização deste trabalho, dos objectivos e do seu carácter exploratório, 

seguimos o raciocínio indutivo, com base no qual formulamos as questões de 

investigação. Estas questões “(…) são premissas sobre as quais se apoiam os 

resultados de investigação.” (Talbot, 1995, citado por Fortin, 1999, p.101), na medida 

em que sugerem explicações que podem ser a resposta ou solução para o problema em 

estudo.  

 

Uma vez definidos os objectivos do estudo foram elaboradas as seguintes questões de 

investigação, a que passamos a responder: 

1. O grau de satisfação dos utentes que recorrem a este serviço, face ao desempenho do 

TACSP, difere em função da idade e do grau de instrução? 

Neste estudo 39,6% das utentes apresentaram alto índice de satisfação com a 

componente técnica, enquanto 38,7% apresentaram um índice baixo de satisfação. 

Podemos concluir que o grau de satisfação face ao desempenho dos TACSP difere em 

função da idade e grau de instrução, uma vez que existe diferenças estatisticamente 

significativas nestes dois itens. Quanto à idade, a satisfação é significativamente inferior 

nas utentes entre os 25 e 34 anos. Quanto ao grau de instrução, as mais insatisfeitas são 

as utentes com habilitações de nível superior. 

 

2. O grau de satisfação dos utentes que recorrem a este serviço, face ao desempenho do 

atendimento/admissão, difere em função da idade e do grau de instrução? 

Relativamente à componente admissão 41,1% das utentes estão pouco satisfeitas, mas 

não se evidenciam diferenças estatisticamente significativas em relação a esta questão. 

 

 

3. Existe relação significativa entre as amenidades (factores estruturais) e o nível de 

satisfação quanto à idade e grau de instrução? 
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Nesta dimensão 38,7% das utentes encontra-se insatisfeita. Existindo diferenças 

significativas na satisfação com as amenidades, relativamente à idade e grau de 

instrução. As utentes com idade menor de 25 anos referem maior nível de satisfação. As 

utentes com grau de instrução de nível superior manifestam um menor grau de 

satisfação. 

 

4. Qual o grau de satisfação com as acessibilidades? 

As utentes que manifestaram um sentimento de baixa satisfação atingem os 36,1%. 

A faixa etária que apresentou maior grau de satisfação situa-se entre os 25 e 34 anos. 

O grau de satisfação difere ainda relativamente aos níveis de escolaridade, sendo 

inferior nas utentes com estudos superiores. 

 

5. Qual é, em geral, a percepção que os utentes possuem da qualidade deste serviço? 

Nesta questão 43,4% das utentes manifestam elevado grau de satisfação, ainda que 

existam diferenças relativas. Assim, as utentes com menos de 25 anos manifestam 

maior nível de satisfação. Já as utentes com grau de instrução de nível superior 

manifestam um menor grau de satisfação. 

 

6. Existe relação significativa entre o nível de satisfação total das utentes com a idade e 

grau de instrução?  

As utentes apresentam alto nível de satisfação total com os serviços prestados, 

excluindo 27,8% das mulheres da amostra em estudo. Existindo relação estatística 

significativa com a idade e grau de instrução. Sendo as utentes de idade inferior a 25 

anos as que apresentam maior índice. Quanto ao grau de instrução apresentam maior 

insatisfação as utentes com escolaridade de nível superior. 

 

7. Com base na sua percepção será que recomendariam este serviço a outros? 

A maioria das utentes (77,5) respondeu: “claro que sim”, demonstrando que recomenda 

este serviço a outros potenciais utentes. 

 

8. Com base na percepção com que ficou do serviço prestado voltaria a utilizar este 

serviço? 

A maioria das utentes (88,8%) respondeu:”claramente que sim”, demonstrando que 

voltaria a solicitar a utilização deste serviço. 
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Pelo exposto, podemos concluir que, embora algumas utentes manifestem insatisfação 

relativamente a diversos itens, também é verdade que outras revelaram níveis de 

satisfação significativos. Uma conclusão que nos parece legítimo tirar vai no sentido do 

actual funcionamento do serviço da central de colheitas da UMJD precisar de ser 

reequacionado, melhorando o que está mal ou menos bem e alavancando o que já é, 

pelo menos, satisfatório.  

Pensamos que este estudo pode contribuir, não só para a introdução de melhorias nos 

serviços, mas, sobretudo, ser um instrumento de reflexão e consequente 

aperfeiçoamento dos profissionais de saúde, tanto ao nível da prestação de serviços 

como ao nível da gestão. De facto, se tivermos presente que a saúde é, do ponto de vista 

do utente, o bem mais precioso; e extraordinariamente caro, do ponto de vista do 

prestador dos serviços de saúde, então todos terão que reconhecer que todo o alerta é, 

em si mesmo, útil.  

O sector dos serviços de saúde é de tal modo importante nas sociedades actuais, tem um 

peso tão grande nos orçamentos estatais, que nos parece ser da máxima importância: 

 Analisar os resultados deste estudo e levar em consideração as suas conclusões 

na tomada de decisões; 

 Fazer a auscultação dos utentes dos diversos serviços de forma a identificar as 

suas necessidades, expectativas e níveis de satisfação, como condição de 

melhoria dos serviços, quer ao nível da eficácia económica, quer ao nível da 

satisfação dos utentes; 

 Desenhar, implementar e controlar estratégias, visando a obtenção de serviços 

com elevado nível de qualidade; 

 Promover acções de formação dos profissionais de saúde no sentido de melhorar 

a sua prestação, mediante a aquisição de novos conhecimentos e uma maior 

consciencialização que trabalho como este pode proporcionar. 

 

Finalmente, consciente da diferença existente entre a imensidão do que precisava saber 

para que este trabalho tivesse a qualidade que sempre desejei nele colocar e o pouco que 

sei; consciente das deficiências ao nível da estrutura do trabalho; consciente de que pus 

todo o meu empenho em fazer o melhor que as circunstâncias e meu engenho 

permitiram, espero e desejo ter contribuído, minimamente que seja, para a melhoria dos 

serviços de saúde em Portugal. 
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