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Resumo
A saúde é a preocupação primeira, que indelevelmente marca o percurso de vida de
todo o ser humano. A Saúde ou a falta dela constituem temas centrais da vida.
As sociedades ditas desenvolvidas concentram uma parte significativa dos seus recursos no tratamento da doença ou na promoção da saúde.
Este estudo pretende avaliar a satisfação apercebida dos utentes do Agrupamento de
Centros de Saúde – Douro Sul.
Pretende ainda verificar a relevância de fatores comunicacionais, bem como analisar
as diferenças e similitudes no grau de satisfação apercebida entre utentes e agentes de saúde
(profissionais).
Deu-se especial preponderância à análise do comportamento de dois fatores, Comunicação e Procura, uma vez que consideramos que são estes dois conceitos que encerram as
dimensões fundamentais das Unidades de Saúde.
Fomos percebendo o quanto importantes são as variáveis teoricamente ligadas à
comunicação e também as ligadas à procura.
Tentamos com este estudo atestar o grau de satisfação geral da qualidade apercebida
procurando identificar quais as escalas ou dimensões em análise que mais contribuem para o
índice de satisfação geral.
Para o efeito, concebeu-se uma estrutura de investigação alicerçada e o método utilizado foi uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, nomeadamente através do método
de inquérito, sendo o alvo de estudo os utentes que utilizam os serviços de saúde nestas Unidades do Agrupamento de Centros de Saúde - Douro Sul.
Os resultados evidenciam que existem diferentes fatores a influenciar a satisfação
geral do público-alvo deste estudo e que muitos deles têm um efeito positivo e significativo
na satisfação global do utente e que há diferenças e similitudes entre as perceções dos utentes
e profissionais de saúde.
De uma forma geral, os utentes sentem-se satisfeitos com o serviço disponibilizado pelas diferentes unidades de saúde e não aspiram a diferenças significativas desses
serviços.
Quanto aos profissionais que nelas trabalham, podemos constatar que a melhoria
de algumas condições de trabalho – nomeadamente climatização e ergonomia, etc., (apenas aplicável em algumas unidades onde se verificam constrangimentos), seria o suficiente para aumentar a sua satisfação geral.
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Abstract
Health is the primary concern, which indelibly marks the path of life of every human
being. Health or the lack thereof are the central themes of life.
The so-called developed societies focus on a significant portion of their resources to
treat disease or promote health.
This study aims to assess the perceived satisfaction of users of the Agrupamento de
Centros de Saúde – Douro Sul.
It also aims to verify the relevance of communication factors and to analyze the differences and similarities in the perceived level of satisfaction among users as well as health
workers.
We gave special prominence to the analyses of the behavior of two factors: Communication and Search, once we consider that these are two concepts that encompass the critical
dimensions of the Health Units.
We realize how important the theoretically related to communication variables are as
well as those related to demand.
This study tries to demonstrate the degree of overall satisfaction of the perceived quality, trying to identify what scales or dimensions in the analysis contribute most to the index of
general satisfaction.
To this end, our study relied on a based research structure and a quantitative research
of a descriptive nature was used through the survey method. The target of our study were
the users who use health services in the Unidades do Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul.
The results show that there are different factors influencing the overall satisfaction of
the target audience and many of them have a positive and significant effect on user’s overall satisfaction. There are also some differences and similarities between users’ perceptions
and health professionals.
In general, users are happy with the service provided by different health units and do
not aspire to significant differences of these services.
As far as the Health care professionals who work in them, we could evidence that the
improvement of some working conditions - including air conditioning and ergonomics, etc.., (only applicable in some units where there are constraints) would be enough
to increase their overall satisfaction.
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Introdução
A valorização académica é uma força que nos impele e nos concentra para percorrermos caminhos do conhecimento, acreditando que veremos o mundo com outros olhos, que o
perceberemos melhor. Sentimo-nos entrando no devir da vida em sociedade, agarrando sensações de crescimento interior. Experienciamos sonhos que nos movem sem se perceber bem
para onde vamos, mas sempre convictos de que vale a pena.
O Mestrado em Ciências da Comunicação é para nós um processo académico de
acrescentar valor à estrutura do conhecimento que connosco transportamos. A comunicação
como ciência estuda a dinâmica e conceptualização de vivências interrelacionais em sociedade pelos Humanos. Procura a sistematização de mecanismos estruturados que facilitam e
explicam, a comunicação e as reações ou perceções, entre humanos.
Poderíamos ter feito este caminho académico pelo percurso mais curto e menos adverso. Sentimos que algo ficaria por fazer.
A saúde é a preocupação primeira, que indelevelmente marca o percurso de vida de
todo o ser humano. A Saúde ou a falta dela constituem temas centrais da vida. As sociedades
ditas desenvolvidas concentram uma parte significativa dos seus recursos no tratamento da
doença ou na promoção da saúde.
A atual conjuntura evidencia a fragilidade dos sistemas de saúde porquanto não está
garantida a sua sustentabilidade económica e financeira. Fica mais evidente a necessidade de
racionalização de recursos e o da introdução de mecanismos de otimização das Unidades de
Saúde que ponham em primeiro lugar as necessidades identificadas nos utentes ou clientes.
Nos últimos tempos experimentamos mais de perto as vivências da gestão dos serviços
em saúde, no caso concreto o Mestrando vem sendo consultor na Unidade de Apoio à Gestão
no Agrupamento de Centros de Saúde – ACES Douro Sul. Este facto aguçou sobremaneira a
vontade no desenvolvimento de estudo em que se abordassem sensibilidades estruturantes dos
serviços de saúde.
Estudar a qualidade percecionada ou apercebida dos utentes de unidades funcionais do
serviço nacional de saúde era um desafio. Mas perceber que fatores comunicacionais concorrem para o aumento da procura desses serviços e influenciam a qualidade apercebida, era ainda tarefa maior. Mas, sem pretensiosismo, ir ao terreno, conhecer, ouvir, recolher dados, cons-
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tituiu uma oportunidade única. E, para abrir caminhos a estudos futuros que ainda gostaríamos de fazer, manipular em laboratório estatístico as diferenças e similitudes das perceções
dos utentes e das dos profissionais das Unidades de Saúde, que todos os dias dão o seu melhor
para que possamos ser um país de gente mais feliz, apareceu como uma vontade realizada.
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CAPÍTULO I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO – CONCEITOS
1. QUALIDADE
1.1. QUALIDADE APERCEBIDA
Muito se tem falado e estudado acerca deste conceito e por esse facto não nos pareceu
relevante um maior aprofundamento que não seja o suficiente para o enquadramento teórico
deste projeto. No trabalho de revisão da literatura confrontamo-nos com uma diversidade significativa de trabalhos acerca do conceito de qualidade e encontramos um trabalho de J.A.
Oliveira Doutorado nos Estados Unidos da América, sendo atualmente Professor na Universidade do Minho. Este trabalho ajudar-nos-á estruturalmente no esforço de enquadramento teórico do nosso projeto.
“(…) existe uma diversidade de serviços cuja qualidade não se aprecia exatamente da
mesma maneira. Basta comparar o serviço de saúde com a venda de refeições num restaurante. Pese embora as diferenças, os serviços são basicamente intangíveis e subjetivamente apreciados, pelo que a qualidade depende fundamentalmente da apreciação do consumidor; naturalmente que o consumidor é influenciado por determinadas rotinas que se espera cumpridas;
pelo que o serviço em última análise tem duas dimensões.”
Fig. 1 – Dimensões da Qualidade do Serviço

Qualidade Total

Imagem da organização

Qualidade técnica do
resultado

Qualidade funcional
do processo

Fonte: Rocha, J.A. (2006): 27
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O consumidor compara o serviço – a sua qualidade técnica e a forma como foi prestado – com as suas expetativas. Alguns dos fatores que afetam a expetativa dos consumidores
dependem diretamente da organização e da sua imagem, incluindo as relações públicas, publicidade e marketing; e a qualidade final é o resultado da diferença entre a qualidade esperada e
a qualidade experimentada.
Fig. 2 – Qualidade Percebida

Qualidade
Esperada

Qualidade
Experimentada

Qualidade Total
Percebida

Imagem
Marketing
Imagem
Relações Públicas
Qualidade
Técnica

Qualidade
Funcional

Fonte: Gronroos (1988): 12.

1.1.1.

QUALIDADE NOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Na opinião sistematizada em J.A. Oliveira em que podemos perceber que “ Os primeiros conceitos de qualidade nasceram nos Estados Unidos, foram exportados para o Japão, aí
se desenvolveram, sendo reexportados para os Estados Unidos no começo dos anos oitenta.
Só mais tarde, nos finais dos anos oitenta, é que a política da qualidade foi adaptada pela
Administração Pública.”
“ Loffler (2001) cit in J.A Oliveira Rocha, fala em três fases neste processo de absorção
do TQM (Total Quality Management")


Qualidade no sentido de respeitar normas e procedimentos.



Qualidade no sentido de eficácia.



Qualidade no sentido de satisfação dos consumidores.
No primeiro caso, qualidade identifica-se com conformidade com determinadas espe-

cificações e regulamentos. Nos anos sessenta, a noção de qualidade aparece ligada à gestão
por objetivos, aproximando-se do conceito de Juran, ou seja, “aptidão para o uso”.
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Nos anos oitenta, qualidade passa a significar satisfação dos consumidores. Ao adotar
o conceito de cliente, em detrimento do de cidadão, o “News Public Management” apropria-se
do TQM.”
Facilmente se percebe que é o cidadão ou cliente o vértice de uma triangulação de
interesses e atenções. Esta alteração de foco constituiu uma revolução na forma de abordagem
de todas as políticas na administração pública, permitindo ao cidadão ocupar um lugar central
em todas as estratégias de reorganização dos serviços públicos e na adequação da sua oferta
as necessidades dos seus clientes.
“A aplicação do TQM aos serviços públicos parte, segundo J. Neves (2002) cit in J.A
Oliveira, do seguinte pressuposto:
Os serviços públicos só existem na medida em que têm que servir os cidadãos; os
cidadãos e as suas necessidades são a razão, primeira e última, da existência do serviço público. Logo, e nesta medida, compete aos cidadãos avaliarem o desempenho e a qualidade do
serviço público.
A absorção do TQM pelo “New Public Management” manifestou-se através de publicação das Cartas de Qualidade nos diversos países europeus, incluindo Portugal em 1993. O
mecanismo básico consiste em exercer pressão sobre os fornecedores dos serviços públicos de
modo que estes melhorem os seus fornecimentos. Opõe-se radicalmente à visão tradicional,
onde a ênfase era sempre colocada nos inputs e nos processos.
Esta abordagem relativamente simplista irá ser substituída, nos finais doa anos noventa, pelos modelos de excelência.

1.1.2.

VANTAGEM DA ADOÇÃO DO TQM PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS

A evidência da importância de adoção de conceitos de gestão de qualidade nos serviços públicos não nos isenta de uma abordagem teórica desta matéria procurando-se o enquadramento adequado das mesmas. “A adoção das políticas de qualidade trouxe vantagens para
os serviços públicos. Em primeiro lugar, subverteram completamente a relação administraçãoadministrados; estes últimos, ao contrário da administração clássica, deixaram de ser sujeitos
da atividade administrativa, para serem clientes. E, neste sentido, os valores da qualidade têm
um poder reformador enorme. Os países da OCDE tentaram reformar e modernizar as suas
administrações públicas. E a primeira fase consistiu em dar poder aos cidadãos e a incitá-los a
reivindicar, reclamando melhores prestações dos serviços públicos e forçando a mudança de
comportamento por parte dos funcionários (Alexandre Sousa, 2003).” In J.A Oliveira.
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Importa salientar as semelhanças e diferenças na visão dos setores público e privado
no que aos sistemas de qualidade diz respeito. Parece-nos muito relevante que consigamos
perceber os caminhos que os mesmos princípios técnicos e as filosofias da gestão da qualidade percorrem quando desenvolvidos pelo setor público ou quando pelo setor privado. O quadro que a seguir apresentamos sintetiza muito claramente essas diferenças na abordagem.
Quadro 1 – Qualidade nos Setores Público e Privado

Fatores de Comparação
1- Organizadores

Sector Privado
Concorrem

entre

si

Sector Público
para A concorrência é potencial e

conquistar e fidelizar clientes
2- Mercado

pouco significativa

Os preços e a qualidade são O Estado oferece os serviços
regulados pelo mercado, pela possíveis para responder às
concorrência

necessidades do cidadão e da
sociedade

3- Objetivos

Finalidade a venda de produtos Tem como fim a distribuição de
ou serviços

serviços e bem-estar social aos
cidadãos

4- “Preço”

Os produtos e serviços são Os serviços públicos são, regra
habitualmente

trocados

dinheiro

por geral, gratuitos, o retorno faz-se
através de impostos

Fonte: Vicente Rodrigues (2001)

Fica evidente que os fatores de comparação permitem perceber que o desafio de
implementação dos sistemas de gestão de qualidade no setor público se revela um desafio
mais exigente. Fazemos esta afirmação porque facilmente de infirma que independentemente
do setor os modelos poderão ser igualmente aplicados. As idiossincrasias do setor público
deverão ser tidas em conta porque se isso não acontecer corre-se o risco de pôr em causa a
eficácia das políticas de gestão da qualidade. Nessas idiossincrasias os funcionários públicos
constituem atores de relevo pelo peso histórico da sua função e do seu posicionamento nas
dinâmicas psicossociais.
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No mesmo sentido Sun e outros (2000) ainda cit in J.A Oliveira, acentuam a importância do envolvimento dos funcionários na gestão da qualidade e, naturalmente, na satisfação
dos consumidores. O envolvimento dos funcionários pode apresentar várias dimensões.

1.1.3. DESAFIOS PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS
Importa salientar também os grandes desafios que as estruturas públicas terão sempre
que enfrentar quanto a questões diversas, permitindo-nos destacar as seguintes:
Clientela:
In J.A Oliveira, “Se no setor privado as empresas escolhem o seu nicho de mercado e
definem a sua própria clientela, o problema no sector público é bem mais complicado.
Desde a educação à saúde, os serviços confrontam-se com clientes com exigências
contraditórias. Além disso, as organizações governamentais têm obrigações que se esgotam
nos clientes imediatos; e desde logo existem contradições entre os clientes diretos e os “taxpayers” (em Portugal poderemos dizer pagadores de taxas moderadoras). Deste modo, os serviços públicos podem frustrar a satisfação dos clientes diretos, pois têm de servir o interesse
geral.
Por regra, os “taxpayers” procuram minimizar os custos enquanto os consumidores
imediatos preferem alta qualidade, mesmo que signifique custos altos, porque não pagam esse
custo, pelo menos diretamente sob a forma de preços.
(…) mais fácil no sector privado porque o cliente comprador é simultaneamente o
recetor de determinado produto, permitindo-lhe escolher o nível apropriado de custo e de qualidade com o intuito de satisfazer as suas necessidades.”

O TQM NOS SERVIÇOS VS. PRODUTOS
“O TQM foi originalmente concebido para processos de rotina como a indústria. E a
sua aplicação aos serviços tem várias dificuldades, já que estes são produzidos e consumidos
simultaneamente, criando, por regra, dificuldades em obter uniformidade no output, fazendo
com que o consumidor não avalie apenas o serviço em si no que concerne ao resultado, mas
também o comportamento e até a aparência da pessoa que presta o mesmo serviço.
Daí a medida da qualidade dos serviços é muito complexa, já que não se trata de ações
ou comportamentos mas sim de como os clientes percebem ou interpretam essas ações e com-
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portamentos. Pelo que se torna difícil operacionalizar a qualidade dos serviços (J. Neves,
2002: 39-40), cit in J.A Oliveira, costumando recorrer-se a cinco dimensões:
1- Elementos tangíveis (instalações físicas, equipamento, pessoal e materiais de comunicação).
2- Fiabilidade (capacidade para executar o serviço de forma precisa, fiável e rápida).
3- Capacidade de resposta (vontade e disposição para ajudar os utentes a proporcionar
um serviço rápido).
4- Segurança (profissionais, cortesia, credibilidade e segurança).
5- Empatia (atenção, acessibilidade, comunicação e compreensão na relação entre
utente e prestador do serviço).

E se a aplicação do TQM aos serviços é complicada, muito mais complicada se torna
quando transposta para os serviços públicos e, por isso, Swiss (1994), cit in J.A Oliveira, propõe uma adaptação do TQM, de forma que seja útil para a Administração Pública.

1.1.4. A QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PORTUGUESA
Para o nosso trabalho importa centrar as nossas atenções na administração pública e
perceber os caminhos percorridos nas últimas décadas de forma a nos enquadrarmos nesta
temática tão atual.
“A gestão da qualidade total foi importante no sector privado, estando ligada também
à reforma da Administração Pública. Esta começa por uma fase que se poderá chamar de desburocratização e simplificação de procedimentos; em 1991 é publicada a carta da qualidade e
adotada uma estratégia de atenção prioritária aos clientes dos serviços; e a partir de 1997 é
adotado o modelo de excelência.

DESBUROCRATIZAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
In J.A Oliveira (…) a primeira fase da reforma iniciada em 1986 traduziu-se na adoção
de medidas de desburocratização e simplificação de processos administrativos, de forma a
tornar mais célere a ligação entre a Administração e os cidadãos, como bem se demonstra
num documento do Secretariado da Modernização Administrativa, denominado Mil Medidas
de Modernização.
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Entre estas medidas destacam-se as seguintes:
 Instruções sobre o atendimento público.
 Supressão do anonimato dos funcionários no atendimento e no contacto com o
público.
 Abertura de serviços durante a hora de almoço para facilitar o contacto com os
clientes.
 Instalação de postos móveis de atendimento em períodos de grande afluência.
 Dinamização de bases de dados administrativa e periódica (INFOCID).
 Sistema de recolhas de opiniões e sugestões.
 Realização de colóquios, palestras, conferências sobre a matéria de modernização
administrativa.
 Criação de linhas azuis de informação, disponíveis, em alguns casos, 24 horas.
 Gradual supressão dos reconhecimentos notariais.
 Facilitação dos meios de pagamento ao Estado.

Porém, a medida mais importante, foi a entrada em vigor do Código do Procedimento
Administrativo (Decreto-Lei nº 442/91, de 15 de Novembro).
Constituem objetivos deste Código, conforme se pode ler no preâmbulo:
1- Estabelecer linhas diretrizes para o funcionamento da Administração, aumentando a
eficácia.
2- Regulamentar de forma precisa o modo como as decisões administrativas são tomadas.
3- Assegurar que as partes interessadas participem no processo de decisão.
4- Salvaguardar a transparência das ações administrativas e o respeito pelos direitos e
interesses legítimos dos cidadãos.
O Código do Procedimento Administrativo constitui um marco no processo de reforma, já que veio dar novos direitos aos cidadãos e, sobretudo, exprimir um novo posicionamento na sua relação com a administração; e, neste sentido, significa um instrumento importante para a adoção da gestão da qualidade.
É importante também fazer referência à Carta Deontológica do Serviço Público, a qual
impõe aos funcionários públicos um conjunto de deveres para com os cidadãos, invertendo a
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posição a favor destes últimos, preparando, deste modo a adoção de uma política de qualidade
total.”
A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS (1991-1997)
Terminado o ciclo de desburocratização passou-se à fase da melhoria da qualidade dos
serviços públicos.
Para isso foi definido um programa de qualidade, o qual integrou várias iniciativas
(Corte-Real, 1995).
OS MODELOS DE EXCELÊNCIA (1997-2002)
Este período é marcado, pela publicação do Decreto-Lei nº 166-A/99, de 13 de Maio,
o qual institui o sistema de qualidade nos serviços públicos (SQSP). Aí se define qualidade
como a filosofia de gestão que permite alcançar uma maior eficácia e eficiência dos serviços,
a desburocratização e simplificação de processos.
PROGRAMA (2002-2005)
(…) não existe uma particular atenção dada à qualidade. Insiste-se predominantemente
na racionalização e reestruturação da Administração Pública, modernização da gestão de
recursos humanos e prossecução da eficiência dos serviços. Desta forma, segundo a orientação atual, resultarão benefícios para os cidadãos e aumento de qualidade dos serviços.

1.1.5. QUALIDADE NA SAÚDE
A partir dos finais dos anos setenta o sistema público de saúde entrou em crise. Esta
crise acentuou-se no começo dos anos noventa. As respostas tiveram vários formatos. A primeira estratégia consistiu na reestruturação da organização dos serviços nacionais de saúde,
distinguindo fornecedores e serviços e encorajando o aparecimento de centros de responsabilidade. A ideia era criar um quase-mercado no domínio da saúde pública.
A segunda estratégia consistiu na adoção do TQM (Gestão da Qualidade Total), como
forma de aumentar a qualidade dos serviços de saúde, bem assim como a sua eficiência (Morgan e Mungatroyd, 1994).
Antes, porém, de abordar o conceito de qualidade na saúde é importante sublinhar que
se trata de um mercado muito especial em que o prestador tem a capacidade de criar a sua
própria procura. É certo que o código de ética constitui um elemento de controlo, procurando
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evitar a emergência de situações extremas. Mas, mesmo assim, a atuação do médico não é
completamente observável e de fácil avaliação pelos seus pares. Mesmo onde existe mercado
de saúde como nos USA, não é claro que a competição e concorrência resolvam o problema
da qualidade na saúde (Robinson e Kleiner, 1997).

1.1.5.1. CONCEITO DE QUALIDADE APLICADA À SAÚDE
Não existe um conceito único de qualidade. Assim a qualidade pode ser entendida
como:
 Adequação a um objetivo (Juran, 1986)
 Conformação com determinadas especificações (Levit, 1972)
 Conformação com diversos requisitos (Crosby, 1984)
 Resposta às exigências e expetativas dos consumidores a um dado preço (Mollin,
1995)
Nenhum dos conceitos enunciados enquadra, porém, a qualidade em saúde. Esta consiste:
“Em ir ao encontro das exigências e expetativas dos utentes dos serviços e demais
intervenientes, mantendo os custos ao nível mais baixo possível” - M. Mollin (2003): 15.
A má qualidade dos serviços de saúde numa unidade de saúde tem implicações para os
doentes, profissionais de saúde e significa mais custos.
Ainda Segundo J.A Oliveira são várias as dimensões a ter em conta numa política de
qualidade na saúde (como podemos verificar no Quadro 2).
Um elemento importante na política de qualidade é as perceções e expetativas dos
doentes às quais o sistema deve corresponder. As perceções dos consumidores relativamente à
qualidade de um serviço resultam da comparação das suas expetativas antes e depois da receção do serviço. Isto significa que a qualidade do serviço não depende somente da reação do
consumidor; depende também das expetativas do consumidor.
As perceções derivam não só dos processos adotados pelo serviço, mas também dos
resultados da intervenção do serviço.
Finalmente, a qualidade de um serviço de saúde é de dois tipos: normal e excecional.
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Quadro 2 – Dimensões de uma Política da Saúde.

1-Melhoria da Saúde

Entendida como melhoria da saúde pública.

2-Equidade no acesso

No sentido de todos terem acesso à saúde, independentemente da situação socioeconómica, idade ou
localização geográfica.

3-Prestação efetiva de cuidados de saúde

Isto é, cuidados na saúde adequados às necessidades,
nomeadamente de acordo com standards reconhecidos e a melhores práticas, prestadas por profissionais
devidamente credenciados.

4-Eficiência

Tratamento efetuado com os menores custos.

5-Correspondência às exigências e expetativas dos Medidas por várias dimensões: adequação de trataconsumidores

mento à doença; boa informação; acessibilidade;
cortesia de pessoal.

6-Outcomes

Isto é, consequências positivas na redução dos fatores de risco; melhoria da qualidade de vida dos doentes, redução de custos prematuros.
Fonte: M. Mollin (2003): 19.

CARTAS DE QUALIDADE
A área de medicina preventiva foi a primeira a generalizar as cartas de qualidade. De
uma forma simples descrevia as funções do centro de saúde, assumindo determinados compromissos em termos de forma de atendimento, tempo de espera e marcação de consultas.
Também no início da década de noventa, e na sequência da Carta Nacional da Qualidade, os
hospitais faziam inquéritos aos doentes que haviam tido alta, no sentido de fazer um diagnóstico da forma como eram prestados os serviços de saúde. Em alguns casos estes inquéritos
eram trabalhados, juntamente com as reclamações e sugestões e objeto de análise nas reuniões
da administração.
A análise de Cartas de Qualidade concebidas após a Carta Nacional da Qualidade em
1993, permite-nos classificá-las em vários tipos:


Cartas de marcada influência francesa, em que se enunciam direitos e deveres dos
consumidores, não se assumindo metas de melhoria, nem se estabelecendo formas de
medir o grau de satisfação dos clientes. Um exemplo é a Carta do Ministério da Saúde
(Quadro 3).
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Quadro 3 – Carta dos Direitos e Deveres dos Doentes, do Ministério da Saúde

DIREITOS DOS DOENTES:
1. Respeito pela dignidade humana.
2. Respeito pelas convicções culturais, filosóficas e religiosas.
3. Direito a cuidados apropriados ao estado de saúde, no âmbito dos cuidados preventivos,
curativos, de reabilitação e terminais.
4. Direito à prestação de cuidados continuados.
5. Informação sobre os serviços de saúde existentes, suas competências e níveis de cuidados.
6. Direito à informação sobre a sua situação de saúde.
7. Direito a uma segunda opinião sobre a sua situação de saúde.
8. Consentimento livre e esclarecido, antes de qualquer ato médico ou participação em
investigação ou ensino clínico.
9. Direito à confidencialidade de toda a informação clínica e elementos identificativos que lhe
respeitam.
10. Acesso à informação clínica relativa a todos os dados que constam do seu processo clínico.
11. Respeito à privacidade na prestação de todo e qualquer ato médico.
12. Direito a apresentar sugestões e reclamações.

DEVERES DOS DOENTES:
1. O doente tem o dever de zelar pelo seu estado de saúde, por forma a garantir o seu bem-estar e o
seu restabelecimento.
2. O doente tem o dever de fornecer aos profissionais de saúde todas as informações relevantes
para a obtenção de um correto diagnóstico e adequada terapêutica.
3. O doente tem o dever de respeitar os direitos dos outros doentes.
4.O doente tem o dever de colaborar com os profissionais de saúde, respeitando as prescrições que
lhe são indicadas e por si livremente aceitas.
5. O doente tem o dever de respeitar as regras de funcionamento das instituições prestadoras de
cuidados de saúde a que recorre.
6. O doente tem o dever de proceder ao pagamento dos encargos que derivem da prestação dos
cuidados de saúde, quando for caso disso.
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Noutros casos, as Cartas assumem verdadeiros compromissos perante os clientes dos

serviços. Neste caso trata-se de verdadeiros instrumentos de gestão. É exemplo a Carta de
Qualidade do Instituto Nacional de Estatística em que se assumem compromissos da
Qualidade, relativamente ao atendimento; acessibilidade; audição do utente; padrões e
indicadores da qualidade; e eficiência.


Finalmente, na maior parte dos casos, as Cartas da Qualidade constituem meras

apresentações dos serviços, sem que haja compromissos.

PROJETO ALFA
Este projeto adotado pela Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo em 1996, respeitante à medicina geral e familiar visava:
«tornar realidade uma medicina centrada na pessoa em que a humanização e a personalização das relações assistenciais, a acessibilidade, a continuidade de cuidados e a competência técnico-científica sejam atributos indispensáveis e indissociáveis».
Ainda de acordo com o documento sobressai:
 A posição central do cidadão (integrado nos seus contextos familiar e social).


O papel fundamental do médico assistente pessoal ou médico de família (integrado
num espírito e prática de trabalho em equipa multidisciplinar).

Constituem prioridades:


Melhorar a acessibilidade.



Reduzir o peso e a interferência da estrutura nas relações assistenciais personalizadas
entre utentes e os médicos e restantes profissionais de saúde.



Aumentar a sensibilidade e orientação para as necessidades de saúde e expectativa dos
cidadãos.



Aumentar o grau de autonomia e de responsabilização dos médicos e outros
profissionais na organização e avaliação do seu trabalho.



Aumentar o âmbito das competências, da capacidade de ação e da acessibilidade e
continuidade de cuidados através de pequenos grupos de médicos e equipas de saúde.



Melhorar a imagem dos cuidados de saúde primários.
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MONIQUOR (AVALIAÇÃO e MONITORIZAÇÃO da QUALIDADE
ORGANIZACIONAL)
Trata-se de um processo desenvolvido no âmbito do Instituto da Qualidade em Saúde
(IQS) que se propunha funcionar como um meio estruturado de identificação e solução de
problemas organizacionais nos centros de saúde (Quadro 4).
Quadro 4 – Avaliação e Monitorização da Qualidade Organizacional dos Centros de Saúde (MONIQUOR)

Critérios
1- Organização e Gestão

Subcritérios
1- Planeamento de atividades
2- Trabalho de equipa
3- Gestão de recursos

2- Direitos dos Cidadãos

1- Assegurar os direitos dos cidadãos nos serviços de
saúde
2- Atendimento dos utentes com dignidade e
privacidade

3- Promoção da Saúde

1- Política favorável à saúde
2- Desenvolvimento de programas locais

4- Prestação e Cuidados de Saúde

1- Acessibilidade
2- Cuidados domiciliários
3- Continuidade de integração de cuidados
4- Comunicação com profissionais e utentes
5- Linhas de orientação ou protocolos
6- Política de prescrição
7- Registos clínicos

5- Educação Contínua e Desenvolvimento da 1- Avaliação e monitorização da qualidade
Qualidade

2- Avaliação da satisfação dos utentes
3- Avaliação da satisfação dos profissionais
4- Educação contínua
5- Incentivos à investigação

6- Instalações e Equipamento

1- Identificação das instalações e dos profissionais
2- Instalações
3- Equipamento
4- Higiene e segurança

Fonte: Direção Geral de Saúde, Dezembro de 1999 .
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1.1.5.2- QUALIDADE DE CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS
Os cuidados de saúde primários tomam uma relevância estruturante no contexto do
serviço nacional de saúde (SNS), considerando-se estratégia fundamental a sua reorganização
de forma a servir eficientemente as populações. A acessibilidade, a eficiência, a eficácia, a
aceitabilidade e a equidade, são conceitos basilares e dimensões da qualidade em serviços de
saúde. Maxwel cit in Marshal e tal., (2003) e Sale (2000). Por acessibilidade entende-se como
o indicador de acesso aos cuidados de saúde, tendo em conta as dificuldades de ordem financeira, da oferta assistencial e as idiossincrasias culturais e emocionais dos utentes. Quanto á
eficiência poderemos considerar a capacidade do sistema em otimizar recursos sem por em
causa a qualidade dos serviços. A eficácia consiste nas características dos procedimentos que
se revelam positivos no desenvolvimento do estado de saúde e por conseguinte os resultados
são os esperados. A aceitabilidade revela que os cuidados de saúde vão ao encontro dos desejos e expetativas dos utentes e dos responsáveis. A equidade é a conformidade com os princípios de honestidade e justiça na apresentação da oferta e distribuição dos cuidados e dos benefícios em saúde para os cidadãos.
Para Luís Pisco e José Luís Biscaia, a qualidade na saúde tem algumas características
que a diferenciam de outros setores – é orientada para as necessidades, e não simplesmente
para a procura, é de caráter pró-ativo e é vista em conjunto com outros atributos dos cuidados
de saúde. Neste contexto, o objetivo último de um sistema de qualidade é a melhoria contínua
da qualidade em saúde.”
Entre as iniciativas que recentemente tiveram lugar e aquelas que estão em curso ressalta o projeto sobre «monitorização da qualidade organizacional dos centros de saúde»
(MoniQuOr).
“De facto, a qualidade na saúde tem algumas características que a diferenciam de
outros setores:
- trata-se de satisfazer e diminuir as necessidades, e não de responder à procura oferecendo mais;
- é pró-ativa para prevenir e dar resposta, e não para a procura de novas oportunidades
de mercado;
- tem de reunir integradamente, como atributos, a efetividade, a eficiência, a aceitabilidade e a equidade, e não a exigência única da aceitabilidade.”
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“A integração da opinião dos utilizadores dos serviços de saúde e dos cidadãos em
geral nos processos de tomada de decisão, no respeito das suas necessidades e expetativas, é
hoje também uma exigência natural. Já não basta o «fazemos o nosso melhor», é necessário
que existam mecanismos rigorosos e sistemáticos para avaliar os cuidados prestados e
demonstrar se os recursos são usados adequadamente e se é obtida a melhor qualidade possível.”
“Assim, entre as várias proposições para definir o conceito de qualidade na saúde, há
três que atualmente parecem as mais adequadas e reúnem o maior consenso.
Heater Palmer define a qualidade como «um conjunto de atividades destinadas a
garantir serviços acessíveis e equitativos com prestações profissionais ótimas, tendo em conta
os recursos disponíveis e conseguindo a adesão e satisfação dos utentes para os cuidados
recebidos».”
A Organização Mundial de Saúde identifica como componentes da qualidade dos cuidados de saúde os seguintes: elevado grau de excelência profissional; eficiência na utilização
dos recursos; riscos mínimos para os doentes; satisfação para os utilizadores e resultados de
saúde obtidos.
Também a Associação Mundial dos Médicos de Família (WOONCA) assume a qualidade como: «Qualidade a nível da clínica geral/medicina de família é um conjunto de atividades planeadas, baseadas na revisão e melhoria do desempenho clínico, com o objetivo de continuamente melhorar o nível de cuidados prestados aos doentes».
Nestas abordagens poderemos perceber a abrangência de conceitos de qualidade nos
serviços de saúde, sendo que a todos motiva uma busca continuada de adequar a oferta a uma
dinâmica proactiva que antecipe a procura. Esta visão é por nós considerada estruturante e
que conjugada com a otimização dos recursos, promoverá uma maior eficiência e eficácia dos
serviços e certamente irá ao encontro das expetativas dos utentes.
.
1. 2. PROCURA -CONCEITO
Importa estabelecer alguma base teórica que nos permita consistentemente fundamentar o nosso projeto. A base deste projeto assenta em conceitos como o de qualidade, o de pro-
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cura e o de comunicação. O instrumento utilizado para o nosso estudo tem itens fundamentalmente ligados a estes conceitos referidos.
A procura é crítica em saúde e por isso teremos que encontrar limites de análise que
não permitam dispersão dada a natureza da temática procura.
A curva da procura é não mais do que a representação gráfica da função procura, a
qual traduz algebricamente a relação entre a quantidade procurada de um determinado bem ou serviço e o seu preço de mercado. Como geralmente esta relação é negativa, a
curva da procura terá, necessariamente, inclinação negativa, o que significa que quanto
mais elevado o preço do bem, menor será a quantidade procurada desse mesmo bem. No
exemplo abaixo, um aumento do preço do bem (P) de p0 para p1 resultou numa redução
da quantidade procurada (Q) de q0 para q1.

Fig. 3 – Curva da Procura

São duas as razões encontradas pela Teoria Económica para esta relação negativa
entre o preço e a quantidade procurada: uma é o efeito de substituição que reflete a substituição de um bem pelo outro similar quando o preço do primeiro aumenta; outra é o efeito
rendimento que traduz a perda de poder de compra quando o preço do bem aumenta.
Esta problemática é muito atual no sector da saúde porquanto o pagamento de taxas
no SNS preconiza a moderação da procura. Através deste instrumento taxas, aumenta-se o
preço criando o efeito da curva da procura, ou seja diminuindo-a. Falta perceber se esse
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efeito de diminuição da procura se deve ao efeito de substituição que eventualmente aconteça porque o preço se aproxima da “ concorrência” do sector privado; ou falamos do efeito
rendimento porque se torna desmobilizador para os cidadãos por perda de poder de compra.
Quando falamos em procura na saúde em particular importa realçar alguns conceitos
e esclarecer as especificidades dos serviços e os fatores que concorrem para a procura. Isto
é ainda mais importante pelo facto do questionário encerrar uma serie de itens claramente
influenciadores da procura. No SNS o preço, a oferta são fatores a ter em conta, mas teremos que alargar os nossos horizontes de análise procurando perceber-se que fatores como
as instalações, horários, assistências por exemplo têm também uma relevância significativa.

1.2.1. - DISTINÇÃO ENTRE PRODUTO E SERVIÇO
Se procurarmos o conceito de serviço podemos encontrar, entre outras, a definição do
sítio: Conceito.de, que nos diz que este termo tem origem no latim servitĭum, a palavra serviço define a ação de servir (estar sujeito a/ser prestável a alguém por qualquer motivo, fazendo
aquilo que essa pessoa quer ou pede).
Exemplos de serviços são as atividades de transporte de pessoas e produtos, comércio
de produtos, comunicações e telecomunicações, fornecimento de energia elétrica, apoio jurídico, apoio à gestão, atividades de educação, atividades de saúde e uma variadíssima gama de
serviços pessoais. Ao conjunto de todos fornecedores os serviços é dada a designação de setor
terciário.
O conceito também permite fazer referência aos serviços públicos que são pagos pelos
contribuintes através de taxas ou impostos, e ao fornecimento de serviços prestados com vista
a satisfazer alguma necessidade desde que não consistam na produção de bens materiais.
Na área da economia e do marketing, um serviço é o conjunto de atividades realizadas
por uma empresa para responder às expetativas e necessidades do cliente. Por isso, o serviço é
definido como sendo um bem não material. Como tal, os fornecedores/prestadores de serviços
não costumam propriamente manipular grandes matérias-primas e beneficiam de reduzidas
restrições físicas. Por outro lado, o seu principal valor é a experiência.
Segundo o autor Bateson, John (2003), “Diz-se que os serviços são intangíveis porque
são desempenhos, ou ações, não objetos. Eles não podem ser tocados ou vistos da mesma
maneira que os bens. Os serviços são produzidos por pessoas; consequentemente, a variabili-
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dade é inerente ao processo de produção. Mais corretamente, eles são experimentados e sentidos, e os julgamentos dos clientes sobre eles tendem a ser mais subjetivos do que objetivos.”
Das várias caraterísticas próprias de um serviço que permitem diferenciá-lo de um
produto pode destacar-se:
- a intangibilidade. Os serviços são imateriais, ou seja, não podem ser mostrados ao
cliente, não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem consumidos. O cliente não pode pois examinar em detalhe o serviço antes de o comprar. Assim,
não podendo ser apreciado torna-se necessário utilizar um serviço para saber se ele responde
adequadamente às expetativas.
- a heterogeneidade/variabilidade (dois serviços similares nunca são idênticos ou
iguais), o serviço envolve pessoas na produção e no consumo pelo que há um elevado potencial de variação. De facto, a qualidade dos serviços é heterogénea porque depende de quem o
presta, do momento, do local e da forma como é prestado. O próprio consumidor contribui
para a qualidade do serviço através do seu grau de exigência, competência, experiência e
envolvimento e expetativa.
- a inseparabilidade (a produção e o consumo são parciais ou totalmente simultâneos),
a inseparabilidade dos serviços significa que não podem ser separados dos seus prestadores.
Os serviços são vendidos, produzidos e consumidos simultaneamente e no mesmo local e se
uma pessoa presta um serviço então ela é parte do serviço. Porque o consumidor também está
presente quando o serviço é produzido a interação prestador-consumidor é uma caraterística
especial dos serviços. Ambos, prestador e cliente, influenciam o resultado, logo será importante que o pessoal de contato seja treinado a interagir com o cliente.
- a perecibilidade (um serviço é algo que não se pode armazenar). A produção, a distribuição e o consumo dos serviços faz-se de forma simultânea. Assim, a fábrica é o ponto de
venda e os serviços não podem ser armazenados. Esta caraterística não será um problema se a
procura for estável, no entanto na generalidade dos casos assim não acontece e a estrutura terá
que procurar ajustar a oferta e a procura.
O SISTEMA DE SERVQUAL OU SERVUCÇÃO
Segundo Bateson, John (2003) o serviço de servqual (Qualidade aplicada a um Serviço) é:
“um modelo especialmente simples, mas poderoso, que ilustra os fatores que influenciam a experiência de serviço.”
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A prestação de serviços tem sempre uma natureza interativa e que o resultado final do
serviço é condicionado por uma série de elementos que completam esses processos, que
podem ser: visíveis e não visíveis ao cliente.
A parte não visível tem a ver com a organização interna da empresa ou instituição
prestadora de serviços, por exemplo cursos de dição, indumentária, etc.
A parte visível tem a componente do suporte físico, projetor, por exemplo, em correspondência com o pessoal de contato.
A Prestação de Serviço irá ser adaptada a cada um dos clientes. Podemos ter distintos
sistemas de servução para distintos segmentos de mercado - não é um sistema homogéneo,
não é standard. Isto é, os serviços podem ser adaptados a diferentes clientes, nomeadamente
através do pessoal de contacto e do suporte físico, assim como pelo tipo de serviço.

MEDIR A QUALIDADE E SATISFAÇÃO EM SERVIÇOS:
Qualidade do serviço: a qualidade é um macro atributo, um conjunto genérico de
atributos ou vantagens, procurado por um grupo de indivíduos, empresas, clientes e, como tal,
deverá ser especificada a (s) perspetiva (s) na qual pretendemos ter uma avaliação por parte
dos clientes.
Dimensões da qualidade do serviço (ou os parâmetros de avaliação pelos clientes)
são:
Tangibilidade: necessidade de tornarmos corpóreo um determinado nível de qualidade, através da localização, carros, material utilizado, comunicação para o exterior, lettering,
colloring.
Fiabilidade: diz respeito à capacidade em termos de cumprimento da missão ou funcionamento de um serviço.
Rapidez.
Competência: diz respeito às capacidades, habilidades, know-how, detidos pelas pessoas e pela empresa em geral.
Cortesia: está relacionada com a atitude, educação, postura por parte do pessoal de
contato.
Acessibilidade: facilidade de ser contatado.

Mestrado em Ciências da Comunicação

21

Satisfação Apercebida dos Utentes em Saúde
Comunicação: está relacionada com a capacidade do pessoal de contato saber ouvir e
escutar, digerir, dar uma resposta e responder à necessidade dos clientes.

PARADIGMA CONFIRMAÇÃO VS DESCONFIRMAÇÃO
O serviço esperado resulta do “passa palavra”, das necessidades pessoais, da experiência anterior e da comunicação externa. O serviço percecionado resulta do serviço prestado e
na comunicação interna. Os desfasamentos entre a perceção do serviço e a realidade traduzem-se na existência de desfasamentos os quais são designados por gaps.
O Modelo SERVQUAL refere-se a esses desfasamentos entre a perceção do serviço e
a realidade traduzem-se na existência de desfasamentos, os quais são designados por gaps:
GAP 1: Deficiente conhecimento das expetativas e necessidades dos clientes.
GAP 2: Ausência de normas que regulem a prestação dos serviços (não é culpa da
oferta, do pessoal de contacto, mas sim uma falha da organização interna).
GAP 3: Não conformidade entre o serviço prestado e as normas existentes. Ao haver
normas existentes, conseguimos averiguar se um determinado procedimento está em conformidade ou não com essas práticas. Se não estiver, há falta de comunicação interna dentro da
empresa.
GAP 4: Diferenças entre o serviço prestado e a promessa de comunicação (a necessidade de vender um serviço). A comunicação deve criar uma expetativa nos clientes. Contudo,
há que haver um equilíbrio: não devemos criar expetativas demasiado altas, mas também
devemos ter uma comunicação forte, apelativa.
GAP 5: Insatisfação do cliente face ao serviço esperado (resulta dos gaps anteriores).
A existência dos gaps gera insatisfação por parte do cliente, o que gera uma falta de qualidade
percebida por parte deste. O problema da comunicação é o de tentar eliminar ou diminuir a
existência/ocorrência de cada um dos gaps.
A existência dos gaps gera insatisfação por parte do cliente e uma falta de qualidade
percebida por parte do cliente. O papel da comunicação é o de tentar diminuir ou eliminar a
ocorrência de cada um destes gaps. No entanto, dado que a satisfação é uma variável não diretamente observável, temos de definir parâmetros para a apurar.
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NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE OFERTA E PROCURA
Dado que os serviços não podem ser armazenados, temos de fazer uma adaptação da
oferta à procura, sendo que em saúde a atitude adequada será a otimização da oferta em conformidade com a procura espectável.

1.3. COMUNICAÇÃO
O Mercator XXI ajuda-nos a compor a nossa perspetiva quanto às dinâmicas de
comunicação e à sua importância na satisfação dos clientes. O objetivo de um sistema de
comunicação que o homem de marketing constrói para alcançar e convencer o mercado por si
visado não é apenas fazer um bom produto – há que o «dar a conhecer» e «valorizá-lo».
Entende-se por «comunicação» o conjunto dos sinais emitidos pela empresa ou serviço
em direção aos seus clientes, aos distribuidores, aos líderes de opinião, aos prescritores e a
todos os alvos, internos e externos.
Por política de comunicação, entende-se o conjunto desses sinais que a empresa emite
de uma forma voluntária. Para além da publicidade, as relações públicas, a força de vendas, o
packaging dos produtos, as promoções de vendas, o merchandising ou os patrocínios são
meios para atingir os alvos de comunicação.
Cada instrumento é mais ou menos eficaz, segundo o tipo de produtos a promover, a
natureza do objetivo a atingir, a distribuição a utilizar ou o orçamento disponível.
É preciso, portanto, definir o melhor mix possível para as técnicas a empregar.
Os publicitários têm tendência a fazer da publicidade a resposta universal para todos
os problemas de comunicação; os especialistas de relações públicas veem tudo através das
relações públicas. O mesmo se passa com as promoções de vendas ou com o marketing relacional onde a nova tendência é a de reduzir toda a comunicação às atividades on-line.

Mestrado em Ciências da Comunicação

23

Satisfação Apercebida dos Utentes em Saúde
1.3.1. PROCESSO E CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO
Comunicar é tornar comum uma informação, uma ideia ou uma atitude. Para o fazer,
são necessários, basicamente, quatro elementos organizados em sistema:
1) Uma fonte ou emissor;
2) Uma mensagem;
3) Um destinatário ou recetor;
4) Um vetor ou suporte da mensagem que permita encaminhá-la até ao recetor.
Como não podemos transmitir no seu estado o significado, é necessário traduzi-lo
(codificação) num conjunto estruturado de significantes, que, conhecidos por convenção, são
interpretados (descodificação) pelo recetor. É a função das linguagens, quer sejam gerais ou
generalizadas, como a publicidade.
A comunicação que vai do emissor ao recetor diz-se de sentido único. Para que a fonte
possa ter a certeza de que a mensagem foi bem compreendida e possa, se for necessário,
modificá-la, na forma ou no conteúdo, é preciso que o recetor responda à comunicação.
O feed-back fecha o sistema, tornando-o dinâmico. É o procedimento que utilizamos
diariamente quando conversamos. A comunicação é, então, denominada de comunicação nos
dois sentidos. É naturalmente mais eficaz do que a comunicação em sentido único de onde se
salienta por exemplo, a publicidade tradicional.
Em contrapartida, o marketing relacional ou a venda personalizada desenvolvem
comunicações nos dois sentidos. A Internet é um bom exemplo de um novo media que aposta
na interação.
ACRÉSCIMO DE IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO
Ainda na década de 90, muitas empresas davam uma importância secundária à comunicação. Até aos anos 80, por exemplo, empresas públicas como a Caixa Geral de Depósitos e
a Petrogal consideravam que, para se manterem líderes no seu mercado, era suficiente vender
a um preço razoável e dispor de uma boa rede de distribuição. Esta ideia estava errada e a
atitude era perigosa, por várias razões:
- a primeira, porque o comportamento dos consumidores relativamente aos produtos e
serviços e, em particular, à decisão de comprar ou não, depende largamente da imagem que
têm deles. E esta imagem por seu lado, resulta de todas as comunicações relativas aos produtos e às quais os consumidores estão, ou estiveram, expostos no passado;
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- a segunda razão, porque em certas circunstâncias, a imagem da própria empresa, e
não apenas a dos seus produtos, constitui o melhor seguro contra situações de crise.
-a terceira razão que deve levar as empresas a adotarem uma política deliberada e coerente de comunicação reside no facto de, com ou sem política previamente definida, as organizações comunicarem, de qualquer forma. A questão que se põe não é, pois, a de saber se
uma empresa deve ou não comunicar – dado que comunica sempre – mas a de avaliar se é
eficaz fazê-lo de uma maneira inconsciente, involuntária e sistemática. A resposta é óbvia:
acontece que, no caso de uma empresa não controlar a sua própria comunicação, outras
tomam a seu cargo essa função.

1.3.2.

O

CONTEÚDO

DA

COMUNICAÇÃO

EM

MARKETING:

COMUNICAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO CORPORATE
Na comunicação de Marketing, as «fontes» são as organizações e as suas marcas, e os
«recetores» são os diferentes públicos sobre os quais se procura exercer uma influência, com
destaque particular para os clientes potenciais.
A empresa pode optar por uma comunicação sobre os bens ou serviços, colocando a
tónica nas performances do produto (comunicação do produto) ou apostando na personalidade
e nos valores da marca (comunicação de marca).
Existe uma tendência generalizada para passar de uma comunicação de produto para
uma comunicação de marca, menos copiável, mais perene e com maior impacto no valor da
marca.
No caso da comunicação corporate, poderá ser uma comunicação com tónica nas performances ou nos valores da empresa.
A comunicação de marca e a comunicação institucional são mais complementares do
que opostas. Em numerosos casos e, em particular, quando o nome da empresa se confunde
com a marca dos seus produtos, toda a comunicação institucional pode ter efeito nos produtos
da empresa, e toda a comunicação de produto contribui para criar ou manter a imagem da
empresa.
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1.3.3. ETAPAS DE UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO
A Comunicação Global ao Nível da Empresa: A Arquitetura da Comunicação
a) UMA GRANDE VARIEDADE DE MEIOS: TUDO COMUNICA
Os meios de comunicação de que pode dispor uma organização são muito numerosos e
variados. Alguns são inteiramente dominados por ela: é o caso, por exemplo, da publicidade.
Outros, pelo contrário, escapam quase completamente ao controlo da organização: é o caso do
boato.
Alguns meios são impessoais, isto é, não envolvem um contacto direto, cara a cara,
entre o emissor e o recetor da mensagem: é o caso da publicidade pelos mass media ou da
comunicação do packaging. Outros, ao contrário, como as visitas da força de vendas, envolvem um contacto pessoal.
Muitos são pagos, por vezes muito onerosos, mas alguns, como os press releases ou o
comportamento do pessoal da empresa nos seus contactos com o público, não exigem custos
específicos importantes.
Podemos portanto classificar o conjunto dos meios de comunicação em quatro categorias, que correspondem a graus decrescentes de controlo pela parte dos responsáveis da
comunicação da empresa.
1º OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM SENTIDO ESTRITO
Os meios de comunicação em sentido estrito, aqueles cuja única função é comunicar,
são:
- os mass media tradicionais (televisão, imprensa, rádio, outdoors e cinema) e outros
menos tradicionais, como a internet, as caixas ATM, os transportes públicos e até mesmo o
chão das casas de banho;
- a publicidade nos locais de venda (PLV);
A comunicação não publicitária, cuja principal ferramenta são as relações públicas.
2º OS OUTROS MEIOS DE AÇÃO DE MARKETING COM FORTE CONTEÚDO DE
COMUNICAÇÃO
Outros meios de ação de marketing que não têm por única função – ou sequer por
principal função – comunicar têm, apesar de tudo, um forte poder de comunicação e, por consequência, um papel importante a representar na política global de comunicação da empresa.
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Trata-se, por um lado, de um conjunto de «ferramentas de venda» e, por outro, de alguns
aspetos da política de produto.
O produto é um vetor essencial da comunicação da empresa. Comunica através da
forma (ou «design-produto»), packaging e pelo seu nome de marca.
3º A EMPRESA E OS SEUS COLABORADORES
A empresa pode também ser um importante vetor de comunicação: por um lado, pela
sua aparência exterior (ou identidade visual); por outro, através do seu pessoal e dirigentes.
A IDENTIDADE VISUAL DA EMPRESA
A identidade visual da empresa é tudo o que o público – e especialmente os clientes –
podem ver dela. Os principais elementos de identidade visual de uma empresa são os locais e
os símbolos gráficos:
- os locais da empresa: a sua importância como vetor de comunicação é particularmente importante nas empresas de serviços, como os bancos, que recebem frequentemente os seus
clientes. Nestes casos, a arquitetura exterior dos locais, a sua arrumação interior, a decoração
e o mobiliário têm um papel importante na formação da imagem da empresa, sugerindo, conforme o caso, o prestígio, a segurança, a discrição, a eficácia, o modernismo ou a tradição;
- os símbolos gráficos: trata-se essencialmente do «logo», que se encontra no papel de
carta, no packaging, nos camiões de entrega, etc. Procura-se dar coerência e uma atratividade
a todos estes fatores de comunicação através das técnicas de sinalética. Trata-se de construir
um «sistema de identificação visual e sonoro»: escolha dos nomes, política de marcas, criação
de uma identidade gráfica: logótipo, código de cores, linha gráfica, livro de normas a respeitar, etc. As decisões acerca da sinalética devem ser estritamente respeitadas.
Segundo o autor Norberto Chaves, “La identidad institucional es el conjunto de atributos asumidos como propios por la institución. Este conjunto de atributos constituye un discurso – el «discurso de la identidad» - que se desarrolla en el seno de la institución de un
modo análogo al de la identidad personal en el individuo.”
OS COLABORADORES DA EMPRESA
Quando, por inerência das suas funções, os colaboradores da empresa têm que manter
contactos diretos – pessoais, telefónicos ou epistolares – com o público, tornam-se, por vezes,
o vetor de comunicação mais importante da empresa.
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É o caso, por exemplo, dos bancos: a imagem que deles fazem os clientes depende
mais da maneira como são acolhidos e tratados pelo pessoal comercial do que de qualquer
outro factor.
4º FONTES EXTERIORES À EMPRESA
Nem todas as mensagens respeitantes a uma empresa ou aos seus produtos emanam da
própria empresa. Para a maioria dos produtos – principalmente se são produtos envolventes,
como automóveis, os eletrodomésticos e os produtos ligados à beleza e à moda – os consumidores tiram uma grande parte das suas informações de fontes exteriores à empresa, não controladas por esta, tais como:
- os distribuidores, na medida em que desempenham um papel de conselheiros junto
dos próprios clientes; é o caso dos eletrodomésticos, dos audiovisuais, do vestuário, etc.;
- os prescritores, líderes de opinião e pessoas consideradas no seu meio como competentes em determinado domínio (automóvel, alimentação para bebés, vinhos de marca, etc.);
- a imprensa, particularmente a especializada, tal como a Revista dos Vinhos, no sector
vitivinícola;
- o boato entre os consumidores, que em termos de informações transmitidas, é provavelmente a primeira forma de comunicação sobre os produtos;
- os newsgroups na internet que podem abordar temas relacionados com a atividade
das empresas.
O facto de uma fatia importante da comunicação respeitante a uma empresa ou aos
seus produtos não emanar diretamente desta não significa que escape inteiramente à sua
influência, graças nãos numerosos meios de comunicação que ela domina, desde que tenha
uma verdadeira política de comunicação.
b) A ARQUITETURA DA COMUNICAÇÃO
A comunicação de marketing é apenas uma das componentes da comunicação global
de uma empresa. Esta pode ser construída em redor de 4 pólos:
- O sistema de identificação;
- o sistema de comunicação comercial;
- o sistema de comunicação de pertença;
- o sistema de auditoria e controlo.
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1.3.4. CONDIÇÕES PARA UMA COMUNICAÇÃO EFICAZ
OS PRINCÍPIOS DE UMA BOA COMUNICAÇÃO
Depois de se apresentarem os principais meios de comunicação de que dispõe a
empresa e as ações que lhe permitirão combinar esses meios no quadro de uma política global
de comunicação, justifica-se enunciar alguns dos princípios essenciais de uma boa comunicação de marketing.
a) NÃO QUERER DIZER MAIS
Uma das leis fundamentais da comunicação – e aplica-se particularmente à comunicação de marketing – é a de que, quanto mais complexa é a mensagem emitida, menos oportunidades se tem de ser percebida, compreendida e retida pelo destinatário.
Os responsáveis de marketing têm muitas vezes tendência para falar demais sobre os
seus produtos, tanto na sua comunicação institucional como nas comunicações de produto,
acreditando que quanto mais ricas, densas e variadas forem as mensagens, mais elas interessarão aos seus destinatários. Esquecem-se, normalmente, que as pessoas a quem dirigem as suas
comunicações estão saturadas de informação e de mensagens de produtos que não lhe interessam.
b) A REPETIÇÃO E A REDUNDÂNCIA
É preciso repetir sem cessar a mesma mensagem, para que ela tenha uma hipótese de
se impor num universo extremamente concorrencial.
A repetição é um princípio sobretudo da comunicação publicitária. As outras formas
de comunicação, como as relações públicas, funcionam mais pelo princípio da redundância:
diz-se a mesma coisa de diferentes maneiras.
c) A CONTINUIDADE E A DURAÇÃO
Repetição e redundância supõem que as ações de comunicação se desenvolvam na
continuidade. O imperativo da continuidade é essencial. Mas as políticas de comunicação
têm, não raro, dois defeitos:
- os investimentos fazem-se muitas vezes de forma irregular no tempo;
- os posicionamentos e as promessas mudam demasiado. É um defeito frequente, que
encontramos em muitos anunciantes, mesmo nos maiores.
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Todos os grandes exemplos de comunicação bem-sucedida têm como ponto comum a
continuidade: o mesmo posicionamento, a mesma promessa, o mesmo estilo, muitas vezes os
mesmos media e a mesma agência. As campanhas mudam todos os anos mas, na realidade,
utilizam sempre os mesmos eixos.
d) A COERÊNCIA GLOBAL
Comunicação emitida por uma empresa deve ser multiforme mas integrada:
- por um lado, diz respeito a vários produtos diferentes, assim como à empresa no seu
conjunto (comunicação institucional);
- por outro lado, utiliza um grande número de vetores: publicidade, relações públicas,
patrocínio, packaging dos produtos, operações promocionais, merchandising, etc.
É necessário assegurar a unidade ou, pelo menos, a coerência das mensagens emitidas,
que devem ser convergentes ou complementares e não contraditórias: a comunicação corporate e as comunicações de produto devem apoiar-se mutuamente; a comunicação não veiculada pelos media deve completar ou prolongar a publicidade nos media. É para garantir uma tal
coerência que se torna importante definir, na empresa, uma política global de comunicação.

e) A OBRIGAÇÃO DE VERDADE
Muitas vezes a comunicação em geral, e a publicidade em particular, podem dizer um
pouco «não importa o quê», desde que denotem fantasia, humor ou espetáculo. Não há dúvidas de que os consumidores sabem, presentemente, ler as mensagens nas entrelinhas.
Uma promessa deve ser forte; a sua forma pode ser exagerada, mas não pode ser completamente falsa.
Deve ser respeitada uma tripla obrigação:
- a verdade do produto (performances essenciais);
- a verdade da empresa (identidade, cultura);
- a verdade dos consumidores (adaptada às suas expetativas fundamentais).

A ELABORAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA GLOBAL DE COMUNICAÇÃO
A comunicação global é uma expressão em moda que, contudo, responde a um problema de fundo: o de conceber um mix eficaz de comunicação e não estratégias de 100%
publicidade nos media ou de 100% de marketing relacional, o que pode corresponder a uma
visão de uma agência de publicidade ou de uma agência de marketing relacional.
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1.3.5. OS TIPOS DE COMUNICAÇÃO
Ao desempenharem o papel de interface entre a empresa e os seus públicos, as Relações Públicas, podem apresentar-se segundo um conjunto de tipos de comunicação: comunicação institucional, do produto, relação com os media, comunicação interna, relações públicas
na internet, relações com a comunidade local, relações governamentais e comunicação financeira e ambiental.
Segundo Peter Jeff in Naiara Project Blog(2009):
Um profissional de RP é um construtor de pontes, não um tocador de tambor – constrói
relações de longo prazo entre a empresa ou organização e os seus públicos, baseado numa
comunicação biunívoca (escutar e falar). Um profissional de relações públicas serve de
intérprete, ajudando a empresa a adaptar-se à conjuntura política, económica e social…e
auxiliando os seus públicos a melhor compreender a empresa.(…)

Ao falar de relações a longo prazo entre a empresa e os públicos, está-se inevitavelmente a falar de um processo complexo e lento: o da construção da Imagem Global da empresa, que decorre dos conceitos de imagem e de notoriedade.
De facto, independentemente da sua dimensão ou sector de atividade em que se insere,
a imagem de uma empresa é o resultado de múltiplas ações de comunicação e desempenha
um papel fundamental na prossecução dos seus objetivos comerciais.
Qualquer empresa surge aos olhos dos consumidores, fornecedores, entidades públicas
com que se relaciona, comunidade financeira, coletividades…com uma determinada imagem
favorável ou desfavorável. Essa imagem decorre de múltiplos fatores, que não apenas dos
seus produtos ou serviços, tais como os suportes físicos, o pessoal em contacto, a organização,
os elementos de imagem visual, as ações de comunicação e os meios de comunicação.
A Imagem Global da empresa deve resultar de uma estratégia de comunicação, por si
definida, articulando cada um dos fatores, embora alguns deles ultrapassem aqueles que se
prendem com a organização.
No entanto, a imagem da empresa junto dos seus públicos é vital para assegurar a longevidade de uma empresa através da criação de um capital de confiança, tal como a imagem
de marca é fundamental para assegurar a permanência de um produto no mercado, contribuindo, decisivamente, para o seu sucesso comercial.
Ao permitirem uma eficácia e credibilidade muito superiores à da publicidade, nomeadamente através da publicity (informação não publicitária sobre a empresa e as suas marcas),
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no que diz respeito à relação custo/benefício, as relações públicas apresentam-se como uma
potente ferramenta ao nível da comunicação de produto no âmbito do marketing.
Nalguns casos, as relações públicas chegam mesmo a ser a variável privilegiada de
uma estratégia de comunicação de produto. Isso acontece essencialmente quando as verbas
disponíveis para investimento em comunicação são muito baixas ou quando os produtos a
comunicar possuem uma grande complexidade e os seus benefícios são difíceis de explicar
num simples anúncio.
Uma empresa que lança um novo produto, ao divulgá-lo junto dos órgãos de comunicação social, através, por exemplo, de sessões de lançamento, demonstrações e press releases,
consegue muitas vezes que sejam publicados artigos sobre o lançamento do produto ou sobre
uma campanha publicitária do mesmo ou ainda sobre a estratégia da empresa com este lançamento, sem que tenha que pagar a estes veículos de informação. Para tal, é importante que a
empresa procure criar uma relação de confiança junto dos media, que a informação veiculada
tenha relevância para a audiência de cada meio e que, pela sua originalidade, pelo interesse da
informação e ainda pela forma como esta é descrito, o assunto consiga cativar a atenção do
jornalista.
Apesar dos materiais a entregar aos media deverem ser sempre apelativos e cuidados,
o custo de uma ação deste tipo é habitualmente irrisório, quando comparado com uma campanha publicitária ou com o custo de uma equipa de vendas. Todavia as relações públicas não
substituem, de forma alguma a publicidade ou a comunicação de vendas – elas deverão, isso
sim, ser integradas no mix de comunicação e ser devidamente afetadas em termos de custos,
consoante as especialidades do negócio da empresa, o seu posicionamento, os seus públicos e
em conformidade com o seu budget de comunicação.
Numa campanha de comunicação, as relações públicas não precisam de agir sozinhas.
Antes podem recorrer a áreas afins, como o marketing, a publicidade e a propaganda. Aliás é
difícil definir nitidamente qual é o território de cada uma dessas estratégias da comunicação
em sociedade e mais difícil ainda se torna definir esses mesmos territórios quando o que está
em causa é uma campanha de comunicação multidimensional.
Assim, uma campanha de comunicação integrada pode beneficiar da capacidade das
relações públicas para a edificação de relações mutuamente benéficas entre uma entidade e os
seus públicos; pode beneficiar das potencialidades do marketing no que respeita à investigação das necessidades do consumidor, à adaptação das organizações a essas necessidades e à
promoção de "vendas" (de produtos, serviços, ideias ou pessoas); e pode ainda beneficiar das
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capacidades que a publicidade tem para criar e posicionar mensagens cativantes e persuasivas
sobre a entidade, seus produtos e serviços, em meios selecionados.
Uma campanha de comunicação torna-se necessária quando subsiste um problema a
resolver ou quando surge uma oportunidade a aproveitar.
Um outro ponto a destacar é o facto das relações públicas conseguirem mais facilmente garantir o objetivo da credibilidade, que nem sempre é conseguido pelas outras formas de
comunicação. Este facto deriva de duas razões: uma delas é o facto de grande parte da atividade de relações públicas resultar de ações e não em palavras, e o impacto é muito maior do
que meras palavras, e é mais facilmente retida pelos públicos visados; a outra razão prende-se
com o facto de ela conseguir mobilizar líderes de opinião e os media – extremamente importantes na formação da opinião pública. Enquanto a publicidade é frequentemente percebida
como pouco isentas (as pessoas sabem que foi a empresa que criou a mensagem publicitária e,
ainda por cima, que paga por ela), as relações públicas impactam os media através das relações privilegiadas que com eles mantêm.
As relações com os media surgem também como um tipo de comunicação, pois os
media, além de constituírem um público destinatário da mensagem da empresa, são também
um veículo dessa mensagem e, como tal, ajudam os outros públicos a formar opiniões.
É frequente as empresas de grande dimensão e responsabilidade dedicarem orçamentos consideráveis ao desenvolvimento de ações orientadas para públicos externos e esquecerem-se das ações de relações públicas para os públicos internos.
O que acaba por ser uma falha grave, uma vez que os públicos internos são um veículo
de divulgação externa da imagem da empresa e, caso não sejam envolvidos, podem assumir
essa função pela negativa.
Deveria existir uma coerência entre a comunicação interna e externa para que exista
uma eficácia na própria comunicação.
O relacionamento com a comunidade local é uma vertente estratégica importante que
contribui para o sucesso de uma boa integração da empresa/instituição na sociedade que a
rodeia. O envolvimento nas atividades locais de relevo ou a promoção de iniciativas com
impacto direto na comunidade local ajuda a criar uma relação de confiança, a solidificar o
relacionamento com públicos e líderes locais e permite neutralizar possíveis barreiras.
Ao longo do tempo as empresas e instituições vêem-se confrontadas, em determinada
altura, com situações adversas que, levadas ao extremo podem intitular-se de crises.
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A comunicação, nomeadamente as relações públicas são uma boa arma no combate a
essas situações e essa gestão assenta essencialmente numa atuação preventiva, de modo a evitar e neutralizar potenciais crises e no fundo minimizar o impacto negativo dessas crises.
1.3.6. O ENDOMARKETING
A evolução das organizações é efetuada através de caminhos sinuosos. É um caminho
complexo feito de grandes expetativas e de difíceis concretizações, de ágeis retrocessos e de
lentos avanços, de perseverança e experiências. E o endomarketing acaba por ser um meio de
conseguir um forte envolvimento de um projeto por parte dos colaboradores, esta é pelo
menos a opinião do autor João F. Proença (2008), que ao longo deste tema explora a postura
das organizações que tem de ser necessariamente dinâmica e criativa.
A busca pelo mercado é uma luta intensa que, para ser bem-sucedida, reclama uma
política de qualidade multinível: na comunicação, na motivação, nos produtos, na assistência,
nos serviços e em última instância, na sua imagem global, a principal condicionante do seu
sucesso.
É, hoje, uma evidência incontornável que as organizações têm duas esferas de interesses: a esfera económico-produtiva e a esfera sócio afetiva. É já quase senso comum que uma
influencia a outra, que a segunda potencia a primeira.
Uma organização que trate, sistemática e ponderadamente, a sua esfera sócia afetiva
estará sempre mais predisposta para enfrentar os desafios de uma envolvente cada vez mais
inconstante e em contínua mutação, fazendo uso de ferramentas mais eficazes que lhe permitam uma relação intimista, e por isso mais rentável, com o mercado.
No fundo, a ideia central é que a organização deverá antes de mais trabalhar o seu
mercado interno e só posteriormente o mercado externo.
E será o endomarketing e o exomarketing os conceitos, ligados ao marketing, que irão
ajudar a estabelecer essa linha de abordagem.
Foi especialmente a partir do advento da Globalização, no final do século XX, que
acelerou os processos de troca e a interconexão dos mercados, que se passou a incluir gradualmente o endomarketing na pauta de discussões estratégicas que, direta ou indiretamente
envolvem os recursos humanos.
Nesse sentido, as organizações solidificam a sua vocação para o mercado cliente, realizando profundos investimentos com vista à reestruturação do seu esqueleto e à melhoria do
seu posicionamento.
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Este conjunto de mudanças tão ambiciosas quanto imperativas, começa a agitar os
subsistemas internos, forçando-os a uma nova perspetiva de posicionamento, pela otimização
de um survey de ferramentas: estudos de mercado, deteção das necessidades dos clientes, sistematização dos sistemas de comunicação e tudo o que possa acrescentar valor ao cliente e,
consequentemente, às organizações.
A questão é que a força dinâmica do exomarketing que pressiona, de forma continuada, o mercado, começa a dar mostras de cansaço. Isto é, considera-se aqui que o esforço despendido na procura e manutenção dos segmentos de mercados externos encontra, apenas, um
ténue apoio na moldura humana interna. Será a consciência deste défice que pode conduzir as
organizações a uma nova postura: a utilização do endomarketing.
Este conceito vai ajudar na obtenção de resultados do esforço feito pelas organizações
para criar uma envolvente de sinergia humana que permita uma solidificação das relações
entre os seus elementos, uma adesão incondicional destes ao projeto de organização e, consequentemente, uma postura mais interventiva e dinâmica nos segmentos de mercado onde atua.
O endomarketing é, assim, uma estratégia de gestão, na qual os colaboradores constituem o primeiro mercado, interno, para as organizações.
Ainda segundo João F. Proença (2008), o endomarketing é, também, um Produto. Pois
antes de vender um produto, uma ideia ou um posicionamento de marketing para o funcionário passa a ser tão importante quanto para o cliente. Significa torná-lo aliado no negócio, responsável pelo sucesso da corporação e igualmente preocupado com o seu desempenho.
O endomarketing surge então como o elemento de ligação entre o cliente, o produto e
o empregado.
Nas estratégias de endomarketing, temos de ter em conta um target muito específico
no seio da empresa, e como tal, os departamentos de recursos humanos são fontes preciosas
de informação sobre os públicos-alvo, e devem ser tidos em conta em qualquer estratégia de
endomarketing. O sucesso será tão grande quanto a capacidade de todos os setores da empresa
colaborarem em conjunto para o crescimento desta.
Partindo do princípio que as necessidades de cada área da organização são, necessariamente, diferentes entre si, importa-lhe encontrar uma forma de desenvolver nos colaboradores uma consciência do cliente.
Segundo Bruno Saraiva (2010) 2: “Existe um tipo de cliente mais exigente do que o
normal, mais informado do que o cliente normal, estes super clientes sabem tudo sobre os
2

Publicado por Bruno Saraiva no blog: Internet, Marketing e muito mais, postado no dia 12-11-2010.
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produtos, o processo produtivo e todos os segredos da empresa. Conhecem os segredos mais
escondidos e por isso são os mais difíceis de convencer. Estes clientes são… os próprios colaboradores da empresa.
Quem mais é conhecedor dos defeitos e problemas dos produtos, dos seus pontos fortes e fracos?”
Este processo de gestão visa integrar as múltiplas funções da organização:
a) Assegurar que todos os colaboradores (da gestão ao operacional) compreendem o
negócio e as atividades da organização, no contexto de uma consciência do cliente;
b) Garantir a preparação e a motivação de todos os colaboradores para agirem de forma orientada para o serviço;
c) Maximizar a eficiência do exomarketing pelo renascimento da componente humana
no cenário negocial competitivo.
d) Adaptar estratégias e elementos do marketing tradicional, aplicado ao mercado
externo, ao uso no ambiente interno das organizações.
e) Obter vantagem competitiva: fazer melhor e fazer diferente, sendo que a diferenciação passa por adequar o produto à perceção do cliente.
O endomarketing deverá preceder o exomarketing, pois só fará sentido prometer um
determinado serviço depois de se proceder a uma mudança cultural. O marketing interno é,
assim, um processo de envolvimento, comprometimento e valorização dos colaboradores.

1.3.7. COMUNICAÇÃO EM SAÚDE

O autor José A. Carvalho Teixeira, do Instituto Superior de Psicologia Aplicada de
Lisboa, in Notas Didácticas – Comunicação em saúde - Relação Técnicos de Saúde – Utentes, defende que a comunicação em saúde diz respeito ao estudo e utilização de estratégias de
comunicação para informar e para influenciar as decisões dos indivíduos e das comunidades
no sentido de promoverem a sua saúde.
Esta definição é suficientemente ampla para englobar todas as áreas nas quais a comunicação é relevante em saúde. Não se trata somente de promover a saúde, embora esta seja a
área estrategicamente mais importante.
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De facto, comunicação em saúde inclui mensagens que podem ter finalidades muito
diferentes, tais como:
- Promover a saúde e educar para a saúde;
- Evitar riscos e ajudar a lidar com ameaças para a saúde;
- Prevenir doenças;
- Sugerir e recomendar mudanças de comportamento;
- Recomendar exames de rastreio;
- Informar sobre a saúde e sobre as doenças;
- Informar sobre exames médicos que é necessário realizar e sobre os seus resultados;
- Receitar medicamentos;
- Recomendar medidas preventivas e atividades de autocuidados em indivíduos doentes.
Assim, a comunicação é um tema transversal em saúde e com relevância em contextos
muito diferentes:
- Na relação entre os técnicos de saúde e os utentes dos serviços de saúde;
- Na disponibilização e uso de informação sobre saúde, quer nos serviços de saúde
quer nas famílias, escolas, locais de trabalho e na comunidade;
- Na construção de mensagens sobre saúde no âmbito de atividades de educação para a
saúde e de programas de promoção da saúde e de prevenção, que visam a promoção de comportamentos saudáveis;
- Na transmissão de informação sobre riscos para a saúde em situações de crise;
- No tratamento dos temas de saúde nos meios de comunicação social, na Internet e
outras tecnologias digitais (CD Rom, DVD);
- Na educação dos utentes com a finalidade de melhorar a acessibilidade dos serviços
de saúde;
- Na formação dos técnicos de saúde;
- Nas relações interprofissionais em saúde;
- Nas intervenções e afirmações públicas dos técnicos de saúde;
- Na comunicação interna nas organizações de saúde;
- Na qualidade do atendimento dos utentes por parte de funcionários e serviços.

Ainda para este autor José A. Carvalho Teixeira, a importância dos processos de
comunicação em saúde é dada pelo seu carater:
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- Transversal – A várias áreas e contextos de saúde, quer nos serviços de saúde quer
na comunidade;
- Central – Na relação que os técnicos de saúde estabelecem com os utentes no quadro
da prestação dos cuidados de saúde;
- Estratégico – Relacionado com a satisfação dos utentes.
Os processos de informação e comunicação em saúde têm importância crítica e estratégica porque podem influenciar significativamente a avaliação que os utentes fazem da qualidade dos cuidados de saúde, a adaptação psicológica à doença e os comportamentos de adesão medicamentosa e comportamental.
A avaliação que os utentes fazem da qualidade dos cuidados de saúde prestados pelos
técnicos em grande parte é a partir da avaliação que fizeram das competências comunicacionais dos técnicos de saúde com os quais interagiram.
José A. Carvalho Teixeira , defende ainda que os processos de adaptação psicológica
às doenças também podem ser influenciados pela comunicação dos técnicos de saúde, uma
vez que, quando uma pessoa adoece e procura ajuda num serviço de saúde, o controlo do
stress ligado ao adoecer também pode ser influenciado positivamente pela transmissão de
informação adequada (formatada ou personalizada) às necessidades daquela pessoa naquele
momento, o que influencia, por seu turno, o modo como se confronta com os sintomas da
doença e se relaciona com os próprios técnicos.
Finalmente, pode influenciar os comportamentos de adesão às recomendações de saúde (adesão medicamentosa e a exames para rastreio, diagnóstico e/ou controlo de doenças,
bem como a medidas terapêuticas e de reabilitação), desenvolvimento de autocuidados na
doença crónica e adesão a comportamentos preventivos relevantes para reduzir riscos para a
saúde a nível alimentar, sexual, etc. e para adoção de estilos de vida mais saudáveis.
Comunicação efetiva em saúde tem influência importante a nível individual e a nível
comunitário:
- A nível individual ajuda a tomar consciência das ameaças para a saúde, pode
influenciar a motivação para a mudança que visa reduzir os riscos, reforça atitudes favoráveis
aos comportamentos protetores da saúde e pode ajudar a adequar a utilização dos serviços e
recursos de saúde;
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- A nível da comunidade pode promover mudanças positivas nos ambientes socioeconómicos e físicos, melhorar a acessibilidade dos serviços de saúde e facilitar a adoção de
normas que contribuam positivamente para a saúde e a qualidade de vida.
Em resumo, os processos de informação e comunicação em saúde podem influenciar
os resultados da atividade dos técnicos em termos de ganhos em saúde, no que se refere à
morbilidade, bem-estar psicológico e qualidade de vida dos utentes e são excelentes analisadores da qualidade dos cuidados e das competências dos técnicos de saúde.
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS DE SAÚDE E OS UTENTES

É muito fácil existirem problemas de comunicação entre técnicos de saúde e utentes,
quanto mais não seja porque, sobretudo em consultas e outras intervenções, as agendas são
diferentes. Como nos explica o autor José A. Carvalho Teixeira:
- Para os técnicos de saúde a agenda é: Quais são os sintomas? Que doença é esta? O
que mostra o exame clínico? Qual é o diagnóstico? Que exames é necessário fazer? Quais
são os resultados dos exames? Que medidas terapêuticas são necessárias? Que medidas de
reabilitação são necessárias?
- Para os utentes a agenda é: Porquê eu? Porquê agora? Qual a causa disto? O que é
que me pode acontecer? O que é que os técnicos vão fazer comigo? O que é que isto significa
para a minha vida, família e trabalho?
Vê-se perfeitamente que, com estas agendas tão diferentes, para o utilizador de um
serviço de saúde, quer esteja numa consulta quer a realizar um exame de imagem ou outro, é
muito fácil existirem dificuldades de comunicação entre técnicos e utentes, que tendem a ser
ainda mais facilitadas sempre que em simultâneo houver: longas esperas e consultas ou intervenções rápidas; entrevistas centradas mais nos técnicos do que nos utentes; ansiedade por
parte do utente e atribuição de valor escasso à comunicação com o utente.
A INSATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DOS CUIDADOS
Enquanto utilizadores dos serviços de saúde, os indivíduos necessitam mais do que
cuidados físicos, nomeadamente necessitam, de atenção ao seu bem-estar psicológico, medos
específicos e ansiedades relacionadas com saúde e doenças, exames a realizar e tratamentos,
qualidade de vida, crises pessoais e familiares, etc.
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Sempre que não há resposta adequada a essas necessidades há insatisfação dos utentes
em relação ao comportamento dos técnicos de saúde e uma avaliação negativa da qualidade
dos cuidados que foram prestados.
Os estudos que existem nesta área põem em evidência de forma consistente que os
utentes dos serviços de saúde queixam-se e criticam os desempenhos comunicacionais dos
técnicos de saúde, quer no quadro de consultas quer de outras intervenções.
Quer dizer: parte significativa da insatisfação dos utentes com a qualidade dos cuidados de saúde tem a ver com os desempenhos comunicacionais dos técnicos de saúde. Os utentes gostariam de ter mais tempo para falar, mais tempo para fazer perguntas, mais informação
sobre os exames que é preciso realizar e os seus eventuais resultados, mais informação sobre
o diagnóstico da doença e sobre o seu tratamento e reabilitação e maior sensibilidade para as
suas preocupações.

PRINCIPAIS PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO NA RELAÇÃO DOS TÉCNICOS DE
SAÚDE COM OS UTENTES
As dificuldades de comunicação entre técnicos e utentes podem ter a ver com três
aspetos fundamentais:
- Transmissão de informação pelos técnicos de saúde;
- Atitudes dos técnicos de saúde e dos utentes em relação à comunicação;
- Comunicação afetiva dos técnicos de saúde;
- Literacia de saúde dos utentes.

TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO PELOS TÉCNICOS DE SAÚDE
Na sua opinião José A. Carvalho Teixeira, os principais problemas que podem ocorrer
na transmissão de informação pelos técnicos de saúde são:
- Informação insuficiente, imprecisa ou ambígua sobre comportamentos de saúde (por
exemplo, regimes alimentares, exames de rastreio), natureza da doença que afeta o utente,
exames complementares e tratamentos - Informação excessivamente técnica sobre resultados
de exames ou causa da doença
- Tempo escasso dedicado à informação em consultas e intervenções mais centradas
nos técnicos do que nos utentes.
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A informação em saúde necessita de ser clara, compreensível, recordável, credível,
consistente ao longo do tempo, baseada na evidência e personalizada.
Esta personalização significa que a informação é “à medida” das necessidades de
informação do utente naquele momento, adaptada ao seu nível cultural e adaptada ao seu estilo cognitivo.
Há quem necessite de muita informação sobre o problema de saúde, os exames e os
tratamentos e há quem prefira pouca informação. Por outro lado, a natureza da informação
necessária pode variar de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, em relação à realização de
exames e mesmo de intervenções cirúrgicas há quem necessite de informação sensorial (o que
vou sentir), há quem necessite de informação de confronto (o que posso fazer) e há quem
necessite de informação de procedimento (o que vai acontecer).
A personalização da informação em saúde permite economizar tempo, aumentar a
satisfação dos utentes e facilitar a sua intenção de virem a adotar os comportamentos esperados.

ATITUDES DOS TÉCNICOS DE SAÚDE E DOS UTENTES EM RELAÇÃO À
COMUNICAÇÃO
Atitudes negativas e desfavoráveis dos técnicos de saúde e dos utentes em relação à
comunicação podem conduzir a problemas comunicacionais relativos à sua interação.
Os técnicos de saúde encorajam pouco as perguntas por parte dos utentes, tendem a
falar mais do que a ouvir, não se interessam por conhecer qual a perspetiva do utente nem as
suas preocupações e expetativas. Induzem atitudes passivas por parte dos utentes, quando a
participação ativa tem efeito positivo na receção da comunicação, confere maior perceção de
controlo e, portanto, menos stress e menor ansiedade; e evitam recolher dados sobre a situação pessoal, familiar ou profissional do utente.
Os utentes adotam com frequência atitudes passivas e dependentes, concordantes com
as influências sociais e culturais tradicionais das relações entre os leigos e os peritos.
O contexto de referência no qual ocorrem as interações é dominado pelo modelo biomédico (que valoriza excessivamente as técnicas de diagnóstico e de tratamento e desvaloriza
o sofrimento e a comunicação) e pelo modelo autoritário de influência social dos técnicos de
saúde, no qual o paradigma relacional é de tipo parental e o paradigma comunicacional é de
tipo perito/leigo.
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Particularmente, não é eficaz na comunicação persuasiva, que exige um modelo de
cooperação que tenha em conta as atitudes, crenças e expetativas do utente.

COMUNICAÇÃO AFETIVA DOS TÉCNICOS DE SAÚDE
Problemas de comunicação na relação entre os técnicos de saúde e os utentes podem
relacionar-se com os processos de comunicação afetiva dos técnicos de saúde, em particular
quando ocorrem:
- Distanciamento afetivo, relacionado com o evitamento de temas difíceis da doença
grave, ameaçadora ou terminal ou de resultados positivos de exames que se realizaram (as
“más notícias”). Pode levar facilmente à banalização;
- Desinteresse pelas preocupações do utente tem em relação ao seu futuro;
- Dificuldade em funcionar como fonte de apoio emocional e de transmissão de segurança.

BAIXA LITERACIA DE SAÚDE DOS UTENTES
A literacia de saúde é a capacidade para ler, compreender e lidar com informação de
saúde, capacidade em relação à qual é importante ter em conta que há desigualdades de oportunidades em relação à comunicação em saúde para indivíduos com estatuto socioeconómico
baixo e nível educacional baixo.
Baixa literacia de saúde é a dificuldade em compreender qual é o seu estado de saúde e
quais são as necessidades de mudança de comportamentos, planos de tratamentos e de autocuidados, que pode relacionar-se com literacia geral baixa, nível de conhecimentos baixos
sobre saúde ou inibição resultante do embaraço e medo do ridículo.

CONSEQUÊNCIAS DOS PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS TÉCNICOS
DE SAÚDE E OS UTENTES
As consequências dos problemas de comunicação na relação entre os técnicos de saúde e os utentes podem ser variadas:
- Insatisfação dos utentes com a qualidade dos cuidados de saúde;
- Erros de avaliação, porque não se identificam queixas relacionadas com crises pessoais, dificuldades de adaptação e/ou psicopatologia e se focaliza-se no primeiro problema
apresentado, que nem sempre é o mais importante;
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- Comportamentos de adesão mais insatisfatórios;
- Mais dificuldades no confronto e adaptação à doença por não saber o que fazer
(incerteza), ter recebido informação contraditória (ambiguidade) ou até por se sentir incompreendido;
- Comportamentos inadequados de procura de cuidados, quer procura excessiva e/ou
recorrente dos serviços de saúde quer procura alternativa.
Particularmente, as dificuldades relacionadas com a transmissão de informação e com
atitudes inadequadas dos técnicos em relação à comunicação podem resultar em comportamentos de adesão insatisfatórios em relação a adoção de comportamentos saudáveis, realização de exames de rastreio e de diagnóstico, tratamentos medicamentosos, desenvolvimento de
autocuidados, realização de outras consultas e adesão a medidas de reabilitação. O utente não
compreendeu o que é necessário fazer, não se recorda do que foi dito, não teve possibilidade
de fazer perguntas ou não acredita que valha a pena seguir as recomendações dos técnicos.
Seja como for, podem ser consequências gravosas para o bem-estar dos utentes e dos
técnicos de saúde e podem ter custos económicos para os indivíduos e para a comunidade.
A melhoria dos processos de comunicação que ocorrem na relação entre os técnicos de
saúde e os utentes exigem uma intervenção dupla sobre os técnicos de saúde e sobre os utentes com a finalidade de desenvolver as suas competências de comunicação.
FORMAÇÃO DOS TÉCNICOS DE SAÚDE
Há necessidade de desenvolver as competências comunicacionais dos técnicos de saúde, principalmente porque a formação universitária dos técnicos de saúde assenta predominantemente nos aspetos biomédicos, técnicos e assistenciais e tende a negligenciar aspetos
centrais como a comunicação em saúde, essencial também na humanização dos serviços.
Assim, é desejável aumentar as oportunidades de formação relacionada com competências de comunicação, quer na formação académica, quer na formação pós-graduada e profissional dos técnicos de saúde, nomeadamente no que se refere a:
- Competências básicas de comunicação, tais como escuta ativa, perguntas abertas e
técnicas facilitadoras;
- Treino assertivo;
- Resolução de conflitos e negociação;
- Como transmitir más notícias;
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- Como transmitir informação sobre medidas preventivas, exames, tratamentos e auto
cuidados, enfatizando mais os comportamentos desejáveis do que os factos técnicos;
- Como transmitir informação de saúde escrita;
- Elaboração de guidelines.
Os técnicos de saúde devem tornar-se cada vez melhores comunicadores e melhores
utilizadores das tecnologias de informação.

DESENVOLVIMENTO DA ASSERTIVIDADE E EMPOWERMENT DOS UTENTES
Importa desenvolver ações destinadas a promover competências de comunicação e
mais empowerment nos utentes, quer nos serviços de saúde quer na comunidade, para que os
utentes se tornem mais proactivos na procura de informação sobre saúde.
Nos serviços de saúde trata-se de aumentar o seu nível de participação, ajudar a identificar as preocupações, incentivar a fazer, antes da consulta, exames ou tratamentos, uma lista
do que querem falar ou perguntar, assegurar que consegue fazer as perguntas que quer fazer.
Na comunidade trata-se de contribuir para o desenvolvimento da literacia de saúde,
através de atividades nas escolas, locais de trabalho, grupos comunitários e, ainda, de aumentar o acesso à Internet, o que é essencial para aumentar a acessibilidade à informação de saúde, bem como o contacto com técnicos e serviços de saúde.
Podemos então concluir que a qualidade da comunicação entre os técnicos de saúde e
os utentes está relacionada com maior consciencialização dos riscos e motivação para a
mudança de comportamentos, facilitação de escolhas complexas em saúde e nas doenças,
adaptação à doença e qualidade de vida, comportamentos de adesão e comportamento de procura de cuidados. Ou seja, tem influência sobre o estado de saúde e a utilização dos serviços.
Assim:
- Compreender a informação sobre saúde e doenças é um direito de todos nós;
- Melhorar a comunicação em saúde é um imperativo ético para os técnicos de saúde e,
ao mesmo tempo, é uma responsabilidade de todos.
Em resumo, os processos de comunicação em saúde têm importância central na relação entre os técnicos de saúde e os utentes. Assim, identificam-se os principais problemas de
comunicação que podem ocorrer nos serviços de saúde e definem-se estratégias cuja finalidade é o desenvolvimento das competências comunicacionais dos técnicos de saúde e dos utentes.
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CAPÍTULO II – METODOLOGIA
2. INVESTIGAÇÃO EM SATISFAÇÃO DOS UTENTES EM SAÚDE – QUALIDADE
APERCEBIDA

2.1 MÉTODOS DE ESTUDO E PESQUISA
As especificidades dos serviços de saúde alargam o âmbito de questões que concorrem
para o grau de satisfação dos utentes.
Avaliar até que ponto os serviços de saúde vão ao encontro das expetativas dos utentes, perceber que fatores mais influenciam a qualidade apercebida é um exercício fundamental
para os serviços de saúde.
“O conhecimento científico é planeado, baseia-se em conhecimento anterior, particularmente em hipóteses já confirmadas e obedece a um método preestabelecido, que determina,
no processo de investigação, a aplicação de normas e técnicas, em etapas claramente definidas.” - Lakatos e Marconi (2004).
Ainda para estes autores, sempre que se mede alguma coisa, ela é concretizada e, normalmente, melhorada. É por isso que as técnicas de medição são tão importantes para a
melhoria da qualidade. É também por isso que tantas empresas/instituições medem os níveis
de satisfação dos seus clientes. Quando se tem um número quantificado ou uma medida que
qualifica um determinado comportamento, as pessoas podem ver exatamente o efeito desse
comportamento nelas próprias e no desempenho da empresa/instituição. Pedindo que os clientes classifiquem o nível de qualidade e serviço obtidos e os seus níveis de satisfação garante,
em princípio, uma tentativa de melhoria dos seus esforços nessas áreas, esta é pelo menos a
ideia defendida por Gerson (2001).
A metodologia que melhor se adequa a este estudo é o descritivo, dado que se pretende
estudar o modo como as variáveis se relacionam.
Segundo Fortin (2000), a investigação descritiva realiza-se num contexto exploratório,
isto é, o comportamento das variáveis e as relações que possam existir entre elas, são desconhecidas do investigador.
Ainda conforme Fortin (2000), A abordagem quantitativa é, um processo sistemático
de colheita de dados observáveis e quantificáveis e baseado na observação de factos objetivos,
de acontecimentos e de fenómenos que existem independentemente do investigador. A objetividade, a predição o controlo e a generalização são características inerentes a esta abordagem

Mestrado em Ciências da Comunicação

45

Satisfação Apercebida dos Utentes em Saúde
e tem como finalidade contribuir para a validação dos conhecimentos. Neste estudo a análise
utilizada é a de abordagem quantitativa.
2.2. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE ESTUDO
Definir o problema de estudo consiste em identificar a população alvo e que tipo de
informações deveremos recolher sobre ela.
Em regra, as principais informações a obter sobre os consumidores dividem-se em
quatro grandes categorias: caraterísticas externas dos consumidores, comportamentos de consumo, atitudes dos consumidores e o processo de decisão de compra.
No caso concreto, deste nosso estudo, apresentasse-nos como um desafio encontrar
respostas para as muitas perguntas relacionadas com a satisfação/insatisfação dos utentes relativamente ao Serviço Nacional de Saúde, em particular nos Cuidados de Saúde Primários.
O nosso problema de estudo alarga-se à relevância ou não de fatores comunicacionais
na geração da qualidade apercebida dos utentes.
Como podemos melhorar a qualidade apercebida dos cuidados de saúde primários;
como poderemos colocar a um nível elevado a qualidade apercebida dos profissionais; que
fatores tornarão mais eficientes as unidades de saúde, são alguns dos desafios na conjuntura e
na estruturação de uma política de saúde para o futuro, que seja sustentável e eficaz.
ESQUEMA DO ESTUDO

QUALIDADE
APERCEBIDA

ENFERMEIROS

ASS.
TÉCNICOS

UTENTES

MÉDICOS

Fig. 4 – Esquema representativo do estudo
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2.3. OBJETIVOS, HIPÓTESES E VARIÁVEIS DA INVESTIGAÇÃO
Este estudo foi realizado na área geográfica de atuação do ACES Douro Sul, nomeadamente os Agrupamento de Centros Saúde de Armamar, Lamego, Moimenta Beira, Penedono, S. João Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço e Tarouca.
Com este estudo é nosso objetivo compreender que os fatores que mais influenciam o
grau de satisfação dos utentes e dos profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde –
Douro Sul.
Procuramos ainda identificar algumas semelhanças e diferenças de perceção entre os
utentes e os profissionais de cada unidade de saúde deste ACES.
É também um desafio perceber a relevância de fatores comunicacionais na geração da
qualidade apercebida dos utentes.
Para isso foram colocadas várias hipóteses, refletidas no problema em estudo em duas
visões - utentes e profissionais:
UTENTES:
Hu1 – Os aspetos relacionados com o conceito/construto Comunicação são os que
mais geram/influenciam a satisfação geral ou qualidade apercebida dos utentes em saúde.
Hu2 – Os aspetos relacionados com o conceito ou construto Procura são os que mais
influenciam a satisfação geral ou qualidade apercebida dos utentes em saúde.
Hu3 – O atendimento administrativo, o serviço de enfermagem e o atendimento médico influenciam de igual modo a satisfação geral dos utentes.
Hu4 - Os utentes mais jovens e com maiores habilitações demonstram maior insatisfação com o serviço de saúde.
Hu5- O atendimento médico é o indicador que mais influencia o grau de satisfação
geral dos utentes.
PROFISSIONAIS:
Hp1 – Os aspetos relacionados com o conceito ou construto Comunicação são os que
mais influenciam a satisfação geral dos profissionais.
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Hp2 - Os aspetos relacionados com o conceito ou construto Procura são os que mais
influenciam a satisfação geral dos profissionais.
Hp3 – Os aspetos relacionados com as instalações; comunicação-informações influenciam de igual modo e satisfação geral dos profissionais.
Hp4 – Os profissionais valorizam mais a aparência dos utentes do que a postura.

PROFISSIONAIS VS. UTENTES:
Hu/p1 – Existem diferenças e similitudes entre as perceções dos profissionais e utentes.
2.4. DEFINIÇÃO DA AMOSTRA
A seleção da amostra inclui dois tipos de decisões principais: a dimensão e o método
de amostragem.
Neste estudo o método de amostragem utilizado foi o de amostra por quotas, em que
tomamos por base a tabela utilizada por Morgan e Krejcie (fig.5) para determinar o tamanho
da amostra.
Fig. 5 - Tamanhos da amostra para várias populações do tamanho de 10 a 500 milhões3

Fonte: Adaptado de Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for
research activities. Educational and Psychological Measurement: 607-6104.
3

N está para o tamanho da população, n está para o tamanho da amostra recomendável. Os tamanhos das amostras baseiam-se no nível de confiança de 95%.
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Sendo que foram realizados 672 inquéritos, 549 destes inquiridos eram utentes, e
foram selecionados tendo por base o número de utentes no Aces Douro Sul - 85.000 utentes,
aplicados em cada unidade de saúde em número diferente, tendo em conta o peso relativo de
cada unidade. Quanto aos profissionais foram todos os profissionais presentes nesse dia e que
se disponibilizaram para o efeito, obtendo assim 123 inquiridos. O método de realização dos
inquéritos foi o face to face, de salientar ainda que foram todos realizados em dois dias consecutivos (ver fig.6).
Fig.6 – Número de questionários por Unidade de Saúde.

2.5. DESENVOLVIMENTO DO QUESTIONÁRIO
Segundo o autor Gerson (2001), o inquérito pode assumir diversas formas desde uma
investigação para apurar dados objetivos sobre um problema concreto até à tentativa de descrição da opinião representativa de uma comunidade sobre um assunto de caráter científico ou
apenas de interesse geral. O carater de representatividade de um inquérito é fundamental para
que seja reconhecida a sua validade técnica, o que significa que quanto maior for o universo
de pessoas inquiridas maior será a possibilidade de aceitação das conclusões retiradas da leitura dos inquéritos. A forma como deve ser redigido um inquérito é igualmente fundamental.
Cada ciência tem hoje em dia regras próprias bem definidas para a construção de um
inquérito. Em geral, os objetivos têm que ser muito bem definidos à partida, as questões têm
que ser claras, adequadas aos objetivos da investigação, e perfeitamente ajustadas ao tipo de
dados que se procuram apurar.
Como se pode verificar no Anexo I, o presente questionário foi dividido em 2 grandes
partes – profissionais e utentes, embora exista uma parte comum, que ambos respondem. Para
4

Postado em http://www.sageperformance.com/drjeffallen/DrA/Teaching/5480/samplesize.htm
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melhor as identificar utilizamos um código de cores, em que a zona azul seria a área de questões comuns, a zona verde só questões dirigidas aos utentes, e ainda uma zona laranja em que
as questões seriam só para ser respondidas pelos profissionais de saúde.
Antecede ao questionário propriamente dito, uma pequena introdução onde é explicado o fundamento para a realização deste questionário.
Para além destes dados, todos os inquiridos foram informados da confidencialidade
deste inquérito, garantindo assim respostas genuínas e sem estabelecermos qualquer tipo de
pressão aos inquiridos.
Este questionário foi validado pelo departamento das Ciências da Comunicação e pelo
departamento de Sociologia, Economia e Gestão da Escola de Ciências Sociais e Humanas da
UTAD.
Optamos pela construção de questões diretas e simples, para que todos os inquiridos
entendessem as questões colocadas.
As primeiras questões prendem-se com a caracterização dos inquiridos, identificando a
unidade de saúde em questão, idade, género, ocupação, habilitações literárias, e ainda algumas questões relacionadas com a unidade de saúde, nomeadamente se agrada a localização da
mesma, se têm dificuldades em se deslocar até ela, e qual o transporte usado para esse efeito.
Posteriormente foram construídas questões só para os utentes, com o objetivo de determinar a
regularidade de visitas às unidades de saúde, assim como os motivos da mesma, o meio de
marcação de consultas, o tempo médio de espera até ao dia da consulta.
Quisemos também avaliar se os utentes têm médico de família, se foi escolhido por eles ou
imposto e se pudessem se trocariam ou não.
Numa segunda fase, e desta vez colocadas a todos os inquiridos (profissionais e utentes), foram feitas questões sobre as instalações da unidade de saúde: sobre a sua aparência,
temperatura agradável, limpeza e condições de higiene; e ainda sobre os seus horários, se respondem às necessidades de cada um; se existe disponibilização de a informação sobre cuidados de saúde e sinalização.
A partir da questão 17 e novamente só dirigida aos utentes, foram feitas questões sobre
a simpatia, disponibilidade, interesse, competência e até sobre o tempo de espera e pontualidade dos profissionais, numa primeira fase discriminando-os e numa fase posterior no geral.
Na zona laranja, desta vez dirigida aos profissionais, quisemos saber a opinião destes
em relação aos utentes, nomeadamente, a sua amabilidade, respeito pela sua profissão assim
como o entendimento por parte dos utentes de como funciona a unidade de saúde e se consi-
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deram que estes têm alguma noção dos custos dos cuidados de saúde que ali lhe são prestados.
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CAPÍTULO III – Análise dos Resultados
3. APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

3.1 ANÁLISE FATORIAL E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS ESCALAS
Perante a quantidade de itens presentes no questionário construído para o presente
estudo, torna-se necessário recorrer a uma metodologia que permita a redução do número de
variáveis, facilitando a interpretação da realidade retratada pelos dados obtidos. Para isso,
utiliza-se a Análise Fatorial. Esta técnica agrupa as variáveis pelo grau de afinidade e de associação existente entre elas (Martinz& Ferreira, 2007).
A decisão sobre o número de fatores a serem extraídos cabe ao investigador, que se
baseia quer em critérios estatísticos quer teóricos (Dancey&Reidy, 2006). Neste sentido, nas
diferentes escalas a forma de decisão do número de fatores a extrair variou. Para cada uma
das escalas Instalações, Comunicação-Informações, Atendimento Administrativo, Serviço de
Enfermagem e Atendimento Médico sabe-se de antemão que existem itens teoricamente associados à definição do constructo de Comunicação e outros associados ao constructo de Procura. Assim, para estas escalas o número de fatores extraídos forma fixados por nós, com base
em fundamentos teóricos. Já para as Escalas Satisfação Geral e Utentes, o critério utilizado foi
o ScreeTest de Cattel, que consiste na representação gráfica dos valores associados aos eigenvalues (representações das variâncias dos fatores), retendo-se os fatores até que a curva do
gráfico perca a verticalidade (Martinz& Ferreira, 2007).
Por sua vez, a decisão de inclusão de cada item da escala em cada factor baseou-se nas
cargas de cada item em cada factor, sendo que o item pertence ao factor com o qual apresentar
maior carga. Itens que não apresentem cargas superiores a 0.4 com nenhum fator serão
excluídos (Tabachnick&Fidell, 2007).
O método de rotação utilizado foi o método de rotação ortogonal Varimax. O facto de
ser ortogonal significa que os fatores vão manter-se não correlacionados. Por sua vez, o método Varimax procura maximizar a diferença entre os quadrados das estruturas dos coeficientes
num fator (Martinz& Ferreira, 2007).
No entanto, para podermos prosseguir com a análise temos de analisar a medida de
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o valor de significância associado ao teste de Bartlett. O pri-
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meiro refere-se às implicações que a amostra tem nos resultados obtidos, considerando-se que
valores inferiores a .50 são inaceitáveis não sendo aconselhável prosseguir com a análise. O
segundo analisa se a matriz de correlações se trata de uma matriz de identidade ou não, sendo
que valores de significância superiores a .05 indicam que existe uma não correlação entre as
varáveis, não se justificando também prosseguir com a análise fatorial.
Foi também avaliada a consistência interna de cada escala através do alpha de Cronbach. Esta medida permite-nos avaliar o grau de confiança e de exatidão que os resultados de
cada escala nos podem dar, uma vez que avalia a consistência ou homogeneidade dos itens.
Com valores de alpha inferiores a 0,6 considera-se a consistência interna da escala inadmissível.
a. Escala Instalações
Para a escala das Instalações forma considerados na análise os sete itens que apresentam uma consistência interna muito boa (α = .916). Através da Análise Fatorial foram então
extraídos dois fatores que explicam 75,73% da variância total da escala. O fator Comunicação
constitui-se por cinco itens apresentando uma consistência interna boa no limiar para a qualidade de muito boa (α = .898). Por sua vez, o alpha de Cronbach da escala Procura é de 0,807,
representando uma consistência interna boa.
Os valores de KMO e da significância do teste de Bartlett mostram que a amostra é
adequada e que a matriz de correlação não é uma matriz de identidade, permitindo-nos aceitar
a análise. Não foram eliminados itens, uma vez que apresentam todos cargas superiores a 0.4
(ver Tabela 1).
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Tabela 1. Análise Fatorial para a Escala Instalações com Rotação Varimax.

Itens da Escala Instalações

Comunicação

Procura

,738

,412

As instalações têm uma temperatura agradável

,814

,214

As instalações são confortáveis

,754

,517

As instalações apresentam-se limpas

,821

,287

As instalações sanitárias apresentam boas
condições de higiene
Procura

,681

,352

Os gabinetes de atendimento têm espaço
suficiente

,497

,751

As instalações são adequadas a utentes
com deficiências

,250

,908

Comunicação
As instalações têm uma aparência agradável

b.

Componentes/Fatores

Alpha de Cronback para a Escala

0,916

KMO

0,897

Teste de Bartlet

0,000

Escala Comunicação-Informações
Nesta análise foram introduzidos os quarto itens da escala, cuja consistência interna é

razoável (α = .781). Os dois fatores explicam 77,53% da variância total da escala. O fator
Comunicação constituído por 3 itens apresenta uma consistência interna também razoável (α
= .779), enquanto que o fator Procura apenas é constituído por um item. Não se verifica eliminação de itens. Os valores de KMO e da significância estatística do teste de Bartlett permitem-nos confiar nos resultados da Análise Fatorial (ver Tabela 2).
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Tabela 2. Análise Fatorial para a Escala Comunicação-Informações com Rotação Varimax.

Itens da Escala Comunicação-Informações

Componentes/Fatores
Comunicação

Procura

Comunicação
Os serviços encontram-se bem sinalizados

,726

-,273

A US disponibiliza informação sobre cuidados de
saúde

,860

-,081

A US disponibiliza informação escrita sobre a forma como o utente pode utilizar os serviços
Procura

,834

-,268

O horário de funcionamento é adequado às minhas
necessidades

,684

,719

Alpha de Cronback para a Escala

0,781

KMO

0,740

Teste de Bartlet

0,000

c) Escala Atendimento Administrativo
Para a escala Atendimento Administrativo foram considerados na análise os quatro
itens que a constituem que apresentam uma consistência interna boa (α = .895). Através da
Análise Fatorial foram extraídos os dois fatores que explicam 89,79% da variância total da
escala. O fator Comunicação constitui-se por três itens apresentando uma consistência interna
muito boa (α= .918). O fator Procura é apenas constituído por um item.
Os valores de KMO e da significância do teste de Bartlett mostram a adequabilidade
da amostra e que existem correlações entre os itens, permitindo-nos aceitar a análise. Não
foram eliminados itens, uma vez que todos eles apresentam cargas superiores a 0.4 (ver Tabela 3).
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Tabela 3. Análise Fatorial para a Escala Atendimento Administrativo com Rotação Varimax.

Itens da Escala Atendimento
Administrativo

Componentes/Fatores
Comunicação

Procura

,896

,241

Os funcionários interessam-se pelos
meus problemas e pela sua resolução

,904

,292

Os funcionários explicam claramente
o que eu devo fazer
Procura

,804

,437

Por norma o tempo de espera para ser
atendido é curto

,309

,946

Comunicação
Os funcionários são amáveis

Alpha de Cronback para a Escala

0,895

KMO

0,804

Teste de Bartlet

0,000

a. Escala Serviço de Enfermagem
Nesta análise foram introduzidos os seis itens da escala, cuja consistência interna é
muito boa (α = .926). Os dois fatores explicam 84% da variância total da escala. O fator
Comunicação constituído por cinco itens apresenta uma consistência interna também muito ba
(α = .936), enquanto que o fator Procura apenas é constituído por um item. Não se verifica
eliminação de itens. Os valores de KMO e da significância estatística do teste de Bartlett permitem-nos prosseguir com a Análise Fatorial (ver Tabela 4).
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Tabela 4. Análise Fatorial para a Escala Serviço de Enfermagem com Rotação Varimax.

Itens da Escala Serviço de Enfermagem

b.

Componentes/Fatores
Comunicação

Procura

Comunicação
Os enfermeiros são amáveis

,849

,259

Os enfermeiros interessam-se pelos meus
problemas e pela sua resolução

,897

,265

Os enfermeiros explicam-me claramente o
que estão a fazer

,848

,284

Os enfermeiros são competentes nos tratamentos que me fazem

,839

,343

Por norma o enfermeiro está disponível para
me tratar
Procura

,677

,578

Por norma o tempo de esperara para ser tratado é curto

,261

,946

Alpha de Cronback para a Escala

0,926

KMO

0,897

Teste de Bartlet

0,000

Escala Atendimento Médico
Para a escala Atendimento Médico foram considerados os sete itens pertencentes à

escala, que apresentam uma consistência interna muito boa (α= .932). Através da Análise
Fatorial foram também extraídos os dois fatores que apresentam um total de variância explicada de 82,56%. O fator Comunicação constitui-se por cinco itens apresentando uma consistência interna muito boa (α= .939). Por sua vez, o alpha de Cronbach da escala Procura é de
0,855, representando uma consistência interna boa.
Os valores de KMO e da significância do teste de Bartlett mostram que a amostra é
adequada e que a matriz de correlação não é uma matriz de identidade, permitindo-nos aceitar
a análise. Não foram eliminados itens, uma vez que apresentam todos cargas superiores a 0.4
(ver Tabela 5).
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Tabela 5. Análise Fatorial para a Escala Atendimento Médico com Rotação Varimax.

Itens da Escala Atendimento Médico

Componentes/Fatores
Comunicação

Procura

,760

,432

Os médicos interessam-se pelos meus
problemas e pela sua resolução

,854

,333

Os médicos fazem tudo o que está ao seu
alcance para resolver o meu problema

,873

,328

Os médicos explicam-me claramente o
tratamento que terei de fazer
Procura

,840

,309

Os médicos são competentes nos tratamentos que me fazem

,836

,254

Os médicos são pontuais

,340

,869

Por norma o tempo de espera para ser
atendido pelo médico é curto

,312

,879

Comunicação
Os médicos são amáveis

Alpha de Cronback para a Escala

0,932

KMO

0,881

Teste de Bartlet

0,000

c. Escala Satisfação Geral
Nesta análise foram introduzidos os quarto itens da escala, cuja consistência interna é
muito boa (α = .927). Os resultados da Análise Fatorial demonstram que se trata de uma escala unifatorial, uma vez que o programa extraiu apenas um fator (Satisfação Geral), que explica
82,19 % da variância total da escala.
Os valores de KMO e da significância estatística do teste de Bartlett permitem-nos
confiar nos resultados da Análise Fatorial (ver Tabela 6).
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Tabela 6. Análise Fatorial para a Escala Satisfação Geral com Rotação Varimax.

Fator
Itens da Escala Satisfação Geral

d.

Satisfação
Geral

Satisfação Geral
No geral sinto-me satisfeito com os
serviços desta US

,892

Esta US corresponde às minhas necessidades

,933

Esta US corresponde às minhas expetativas

,942

Esta US está muito próxima do ideal

,857

Alpha de Cronback para a Escala

0,927

KMO

0,817

Teste de Bartlet

0,000

Escala Utentes

Foram introduzidos na análise os seis itens pertencentes à escala, que apresentam uma
consistência interna razoável (α= .703). Através da Análise Fatorial extraídos dois fatores que
apresentam um total de variância explicada de 68,1%. O fator Aparência constitui-se por 2
itens apresentando uma consistência boa (α = .866). Por sua vez, o alpha de Cronbach do
fator Postura é de 0,753, representando uma consistência interna razoável.
O valor de KMO apesar de bastante baixo ainda nos permite aceitar a análise. Quanto à
significância do teste de Bartlett demonstra que a matriz de correlação não é uma matriz de
identidade. Não foram eliminados itens, uma vez que todos eles apresentam cargas superiores
a 0.4 (ver Tabela 7).
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Tabela 7. Análise Fatorial para a Escala Atendimento Médico com Rotação Varimax.

Itens da Escala Utentes

Componentes/Fatores
Aparência

Postura

Os utentes mais amáveis são os mais instruídos

,095

,930

Os utentes mais amáveis são os que
melhor vestidos se apresentam
Postura

,055

,942

Os utentes são amáveis

,773

,008

Os utentes respeitam o meu trabalho

,845

,120

Os utentes percebem como funciona esta
Unidade de Saúde

,801

,037

Os utentes têm perceção do custo dos cuidados de saúde que lhes são prestados

,590

,078

Aparência

Alpha de Cronback para a Escala

0,703

KMO

0,580

Teste de Bartlet

0,000

3.2.RESULTADOS – UTENTES

a. Caracterização da Amostra
A amostra de utentes é constituída por 549 participantes pertencentes às Unidades de
Saúde do ACES Douro Sul. A tabela que se segue explana as frequências absolutas e as percentagens de utentes em cada Unidade de Saúde (ver Tabela 8). Esta tabela foi feita tendo por
base o peso relativo de cada Unidade de Saúde no número total de utentes do Agrupamento de
Centros de Saúde Douro Sul.
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Tabela 8. Frequências Absolutas e Percentagens dos utentes em cada Unidade de Saúde.

N

%

UCSP Armamar

50

9,1

UCSP Lamego

114

20,8

UCSP Moimenta Beira

64

11,7

UCSP Penedono

50

9,1

UCSP Sernancelhe

50

9,1

UCSP São João Pesqueira

51

9,3

UCSP Tabuaço

50

9,1

UCSP Tarouca

59

10,7

USF Lamego

61

11,1

Unidade de Saúde

Quanto à faixa etária dos utentes verifica-se que grande percentagem dos participantes
se encontra nos intervalos de idades correspondentes aos adultos, como se verifica no Gráfico
1.
Gráfico 1. Percentagem de Utentes em cada Grupo Etário.

No que se refere ao sexo dos participantes, verifica-se que grande parte pertence ao
sexo feminino, sendo que 374 utentes são mulheres e 175 são homens (ver Gráfico2).
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Gráfico 2. Percentagem de Utentes por cada Sexo.

No que concerne às habilitações literárias dos utentes inquiridos, constata-se que a
maior percentagem apresenta uma escolaridade equivalente ao 1º ciclo do ensino básico
(N=225), seguidos do ensino secundário (N=96). O ensino superior (N=34) e o analfabetismo
(N=40) representam os grupos de habilitações literárias com percentagens inferiores (ver Gráfico 3).
Gráfico 3. Percentagem de Utentes por cada grupo de Habilitações Literárias.

Por fim, relativamente às ocupações profissionais dos utentes que participaram no
estudo, verifica-se que a percentagem mais elevada de utentes são reformados (N=159),
seguida da percentagem de utentes que trabalham por conta de outrem (N=149). As percenta-
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gens mais inferiores cabem aos utentes que sobrevivem de pensão de invalidez (N=5) e que
de rendimentos pessoais ou de familiares (N=3) (ver Gráfico 4).

Gráfico 4. Percentagem de Utentes por cada Ocupação Profissional.

Por questões metodológicas foram criados dois grupos a partir da amostra total de
utentes inquiridos: Grupo de Utentes Mais Insatisfeitos e Grupo de Utentes Mais Satisfeitos.
Esta divisão foi realizada com base no valor do Fator Satisfação Geral referente ao percentil
50 (22). Assim, o Grupo de Utentes Mais Insatisfeitos é constituído por 291 participantes,
cujos valores de Satisfação Geral são iguais ou inferiores a 22. Por sua vez, o Grupo de Utentes Mais Satisfeitos constitui-se 258 inquiridos que apresentam valores de Satisfação Geral
superiores a 22. Estes dois grupos apresentam diferenças estatisticamente significativas entre
eles nas variáveis Unidade de Saúde (

2

=86,55, p < .001), Habilitações Literárias (Z=-3,851,

p < .001) e Idade (Z=-2,639, p < .01). Assim, o Grupo de Utentes Mais Insatisfeitos apresenta
valores de idade médios inferiores e habilitações literárias superiores, comparativamente ao
Grupo de Utentes Mais Satisfeitos - (confirmação da Hipótese Hu4).
Quanto à variável Unidade de Saúde, verifica-se que aquela que apresenta maior percentagem de utentes pertencentes ao grupo de mais insatisfeitos é a UCSP de Armamar,
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seguida da UCSP de Tarouca. Por outro lado, a Unidade de saúde que apresenta maior percentagem de utentes pertencentes ao grupo de mais Satisfeitos é a UCSP de Penedono, seguida da USF Douro Vita.
Já no que concerne às variáveis Sexo, Ocupação Profissional, perceção subjetiva de
saúde (a saúde no momento de resposta ao questionário encontra-se boa ou não) e ao facto de
já terem sido ou não atendidos no momento de resposta não se verificam diferenças significativas entre os dois grupos.

b. Análise dos Resultados – Poder Preditivo das Escalas/Dimensões e Confirmação da
Hipóteses
Com o objetivo de avaliar o poder preditivo5 de cada um dos fatores de cada uma das
escalas do instrumento utilizado (variáveis preditoras) quanto à Satisfação Geral (variável
critério) dos utentes foram realizadas Regressões Lineares Múltiplas6 (Método Enter).
Para a Escala Instalações verifica-se a existência de uma solução estatisticamente significativa [F (2,546) = 158,70, p<.001] e que ambos os fatores, Comunicação e Procura, apresentam significância estatística na predição da Satisfação Geral dos Utentes, explicando
36,5% da variância deste fator. No entanto, é o fator da Comunicação que apresenta maior
significância e maior poder preditivo, β=.511 (ver Tabela 9).
Confirmação de Hipótese: nesta análise confirma-se a preponderância do fator comunicação pelo que também aqui se confirma a hipótese Hu1 (os aspetos relacionados com o
conceito ou construto comunicação geram/influenciam satisfação geral ou qualidade apercebida nos utentes em saúde.

5

Poder preditivo – poder que cada variável tem para explicar a qualidade apercebida pelos utentes
A Regressão Linear Múltipla é um instrumento que permite analisar a natureza de relação entre três ou mais
variáveis e para fazer previsões acerca dos valores prováveis da variável dependente ou critério a partir dos valores dos preditores.
6

Mestrado em Ciências da Comunicação

64

Satisfação Apercebida dos Utentes em Saúde
Tabela 9. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Instalações como Preditores da Satisfação
Geral dos Utentes.

Β7

T8

P9

Comunicação

0,511

11,044

0,000

Procura

0,130

2,810

0,005

Instalações

Também se verifica uma solução estatisticamente significativa para a Escala Comunicação-Informações [F (2,545) = 208,78, p<.001]. Nesta análise ambos os fatores apresentam o
mesmo nível de significância estatística na predição da Satisfação Geral (p<.001). No entanto,
o fator Comunicação apresenta maior valor de beta(β=.494), o que significa que apresenta
maior poder preditivo. Os dois fatores explicam 43,2% da variância total da Satisfação Geral
(ver Tabela 10).
Confirmação de Hipótese: nesta análise confirma-se a preponderância do fator comunicação pelo que também aqui se confirma a hipótese Hu1 (os aspetos relacionados com o
conceito ou construto comunicação geram/influenciam satisfação geral ou qualidade apercebida nos utentes em saúde.
Tabela 10. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Comunicação-Informações como Preditores da Satisfação Geral dos Utentes.

β

t

p

Comunicação

0,494

13,550

0,000

Procura

0,263

7,221

0,000

Comunicação-Informações

Para a Escala Atendimento Administrativo verifica-se a existência de uma solução
estatisticamente significativa [F (2,544) = 161,47, p<.001] e que ambos os fatores, Comunicação e Procura, apresentam significância estatística na predição da Satisfação Geral dos
utentes, explicando 37% da variância deste fator. No entanto, é o fator da Comunicação que
apresenta maior poder preditivo, β=.387 (ver Tabela 11).

7

Declive da recta de Regressão ou Coeficiente de Regressão.
Estatística que indica a estimativa da significância dos coeficientes relativos à constante da equação e relativos
às variáveis preditoras.
9
Significância Estatística.
8
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Confirmação de Hipótese: nesta análise confirma-se a preponderância do fator comunicação pelo que também aqui se confirma a hipótese Hu1 (os aspetos relacionados com o
conceito ou construto comunicação geram/influenciam satisfação geral ou qualidade apercebida nos utentes em saúde.
Tabela 11. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Atendimento Administrativo como Preditores da Satisfação Geral dos Utentes.

β

t

p

Comunicação

0,387

8,949

0,000

Procura

0,290

6,725

0,000

Atendimento Administrativo

Quanto à Escala Serviço de Enfermagem existe também uma solução estatisticamente
significativa [F (2,546) = 71,03, p<.001]. Ambos os fatores apresentam a mesma significância
estatística na predição da Satisfação Geral dos utentes (p<.001) e explicam 20,4% da sua
variância total. Contrariamente ao que se verifica nas escalas anteriores, aqui é o fator Procura
que apresenta maior poder preditivo (β=.289) (ver Tabela 12).
Confirmação de Hipótese: nesta análise confirma-se a preponderância do fator procura
pelo que se confirma a hipótese Hu2 (os aspetos relacionados com o conceito ou construto
procura geram/influenciam satisfação geral ou qualidade apercebida nos utentes em saúde).
Tabela 12. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Serviço de Enfermagem como Preditores
da Satisfação Geral dos Utentes.

β

t

p

Comunicação

0,217

4,553

0,000

Procura

0,289

6,053

0,000

Serviço de Enfermagem

No que concerne à Escala Atendimento Médico verifica-se novamente uma solução
estatisticamente significativa [F (2,546) = 208,42, p<.001]. Mais uma vez ambos os fatores
apresentam o mesmo nível de significância estatística (p<.001) e explicam 43,1% da variância
total do fator Satisfação Geral. Também nesta escala é o fator Procura que apresenta maior
poder preditivo (β=.371) (ver Tabela 13).
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Tabela 13. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Atendimento Médico
como Preditores da Satisfação Geral dos Utentes.

β

t

p

Comunicação

0,350

8,074

0,000

Procura

0,371

8,553

0,000

Atendimento Médico

Com a observação dos resultados explanados nas Tabelas 9, 10, 11, 12 e 13, verifica-se
que, quando cada escala é avaliada separadamente, todos os fatores de Comunicação e Procura
apresentam um poder explicativo significativo da satisfação geral dos utentes.
No entanto, nas escalas Instalações, Comunicação-Informações e Atendimento Administrativo é o fator Comunicação que sobressai em comparação com o fator Procura.
Isto significa que aspetos como o conforto e o bem-estar experienciados nas instalações
da Unidades de Saúde, as informações disponibilizadas nas mesmas e a amabilidade interesse
e dedicação por parte dos funcionários administrativos aos doentes que melhor contribuem
para a explicação da satisfação destes.
Já em relação às escalas Serviço de Enfermagem e Atendimento Médico são os fatores
de Procura que melhor predizem a satisfação dos utentes, sugerindo que aspetos associados à
pontualidade destes profissionais e ao tempo de espera dos utentes encontram-se mais implicados na satisfação destes em comparação com a amabilidade, dedicação e competência
demonstrada, apesar de todos os fatores comunicação e procura apresentarem poder preditivo
significativo da satisfação geral dos utentes.
Contudo, a avaliação destas escalas em conjunto poderá ter implicações práticas mais
importantes, uma vez que os resultados dessa avaliação indicam quais os aspetos da opinião
dos utentes analisados mais contribuem para níveis mais elevados da sua satisfação.
Aquando da análise do poder preditivo de todos os itens de todas as escalas, verificase a existência de uma solução estatisticamente significativa [F (10,536) = 81,04, p< .001].
Todos os itens integrados no fator Comunicação respeitantes a todas as escalas, exceto da
Escala de Serviço de Enfermagem, apresentaram poder preditivo significativo da Satisfação
Geral dos utentes, em relação à Unidade de Saúde por eles frequentada.
No que concerne aos itens relacionados com a Procura apenas os que são respeitantes
às escalas da Comunicação-Informações e do Atendimento Médico mostram significância
estatística na predição da Satisfação Geral dos Utentes.
Confirma-se também aqui a hipótese Hu1.
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Salienta-se ainda que a Escala associada aos Serviços de Enfermagem não evidenciou
poder estatístico na explicação da variabilidade do fator Satisfação Geral, em nenhum dos
seus fatores.
É importante referir também que os maiores declives cabem aos fatores Comunicação
das Escalas Instalações e Atendimento Médico,
fator Procura da Escala Comunicação-Informações,

= .254 e

= .206, respetivamente, e ao

= .188.

Por fim, no seu conjunto, os fatores em análise explicam 63,1% da variância da Satisfação Geral dos Utentes (ver Tabela 14).

Tabela 14. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens de todas as Escalas como Preditores da Satisfação
Geral dos Utentes.

β

t

p

Comunicação

0,254

6,551

0,000

Procura

0,006

0,156

0,876

Comunicação

0,158

4,357

0,000

Procura

0,188

6,148

0,000

Comunicação

0,115

2,975

0,003

Procura

-0,004

-0,098

0,922

Comunicação

-0,057

-1,612

0,108

Procura

0,058

1,574

0,116

Comunicação

0,206

5,444

0,000

Procura

0,171

4,267

0,000

β

t

p

Comunicação

0,254

6,551

0,000

Procura

0,006

0,156

0,876

Comunicação

0,158

4,357

0,000

Procura

0,188

6,148

0,000

Comunicação

0,115

2,975

0,003

Procura

-0,004

-0,098

0,922

Comunicação

-0,057

-1,612

0,108

Procura

0,058

1,574

0,116

Comunicação

0,206

5,444

0,000

Procura

0,171

4,267

0,000

Fatores
Instalações
Comunicação – Informação

Atendimento Administrativo

Serviço de Enfermagem

Atendimento Médico
Fatores
Instalações

Comunicação - Informação

Atendimento Administrativo

Serviço de Enfermagem

Atendimento Médico
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β

t

p

Comunicação

0,254

6,551

0,000

Procura

0,006

0,156

0,876

Comunicação

0,158

4,357

0,000

Procura

0,188

6,148

0,000

Comunicação

0,115

2,975

0,003

Procura

-0,004

-0,098

0,922

Comunicação

-0,057

-1,612

0,108

Procura

0,058

1,574

0,116

Comunicação

0,206

5,444

0,000

Procura

0,171

4,267

0,000

Fatores
Instalações

Comunicação - Informação

Atendimento Administrativo

Serviço de Enfermagem

Atendimento Médico

c. Análise dos Resultados – Comparação De Grupos
Por último, de forma a avaliar as diferenças entre os dois grupos de utentes (Mais Insatisfeitos e Mais Satisfeitos) quanto às médias obtidas em cada um dos itens de cada escala
realizou-se uma análise multivariada da covariância10 (MANCOVA).
Neste sentido, utilizaram-se todos os itens ou indicadores como variáveis dependentes
e os dois grupos de Satisfação Geral como variável independente.
Para controlar o efeito das variáveis Unidade de Saúde, Habilitações Literárias e Idade
sobre as variáveis dependentes, estas foram utilizadas como covariáveis.
O teste multivariado apresenta-se estatisticamente significativo [lambda de Wilks = 0.
569, F (10,532) = 40,247, p<.001]. Por sua vez, os resultados dos testes univariados demonstram que existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos para todos os
itens ou indicadores, com o mesmo nível de significância estatística (p<.001).
Verifica-se que todos os fatores apresentam o mesmo nível de significância estatística
na diferenciação entre os dois grupo (p<.001). os fatores que apresentam maior magnitude do
efeito são os fatores da Escala Atendimento Médico (Procura com η2 =.284 e Comunicação
com η2 =.200) e o fator da Comunicação da Escala Comunicação- Informações (η2 =.270).
10

Teste utilizado para determinar se as médias de diferentes grupos diferem, considerando múltiplas variáveis
dependentes e a existência de covariáveis (variáveis que se apresentam implicadas nas variáveis em estudo).
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A escala Serviço de Enfermagem é a que apresenta menor magnitude do efeito na diferenciação entre os grupos. Verifica-se ainda que nas escalas Instalações, ComunicaçãoInformações e Atendimento Administrativo é o fator da Comunicação que se destaca, comparativamente ao fator Procura. Já nas escalas Serviço de Enfermagem e Atendimento Médico, a
situação inverte-se, sendo o fator Procura que se destaca (ver Tabela 15).
Tabela 15.Fatores Comunicação e Procura em Função da Satisfação Geral (Utentes Mais Insatisfeitos/Utentes
Mais Satisfeitos).

Utentes Mais

Utentes Mais

Insatisfeitos

Satisfeitos

M ± DP

M ± DP

Comunicação

26,10 ± 0,28

30,62 ± 0,29

124,75

0,000

0,187

Procura

9,65 ± 0,15

11,63 ± 0,16

83,94

0,000

0,134

Comunicação -

Comunicação

13,33 ± 0,20

17,56 ± 0,22

200,16

0,000

0,270

Informação

Procura

4,69 ± 0,09

6,06 ± 0,09

112,39

0,000

0,172

Atendimento

Comunicação

14,70 ± 0,21

18,27 ± 0,22

130,85

0,000

0,195

Administrativo

Procura

4,02 ± 0,09

5,52 ± 0,10

122,38

0,000

0,184

Serviço de

Comunicação

29,03 ± 0,27

31,93 ± 0,28

53,69

0,000

0,090

Enfermagem

Procura

5,04 ± 0,07

5,94 ± 0,08

71,17

0,000

0,116

Atendimento

Comunicação

26,81 ± 0,31

32,16 ± 0,33

134,94

0,000

0,200

Médico

Procura

8,06 ± 0,17

11,78 ± 0,18

214,20

0,000

0,284

F (1,541)

η2*

p

Instalações

*Magnitude do Efeito

Com estas duas últimas análises verifica-se que alguns dos resultados descritos nas
análises anteriores são alterados. Assim, considerando o peso de todas as escalas em conjunto,
o Serviço de Enfermagem perde o poder preditivo da satisfação dos utentes em ambos os fatores (Comunicação e Procura) e são os aspetos relacionados com o conforto e bem-estar experienciados nas instalações (fator Comunicação da Escala Instalações), a escala do Atendimento Médico e a Escala da Comunicação-Informações em ambos os fatores que melhor explicam
a satisfação dos utentes.
Quando passamos à análise da comparação das pontuações obtidas por cada um dos
grupos de utentes (Mais Satisfeitos e Mais Insatisfeitos) em cada fator das escalas, os resulta-
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dos aproximam-se dos resultados anteriores. Isto porque, apesar de todas as escalas apresentarem pontuações diferentes estatisticamente significativas entre os dois grupos, é a Escala do
Serviço de Enfermagem que apresenta menor magnitude do efeito nessa diferenciação.
Por sua vez, é a Escala de Atendimento Médico que apresenta maior magnitude,
seguida da Escala da Comunicação-Informações, da Escala Atendimento Administrativo e da
Escala Instalações. O facto de o Serviço de Enfermagem mostrar uma menor implicação na
satisfação dos utentes poderá dever-se ao facto de que grande parte dos utentes da amostra
procuram os serviços das Unidades de Saúde por motivos de doenças ou motivos que impliquem sobretudo a atuação dos Médicos e dos funcionários administrativos, sendo que apenas
2% da amostra recorre aos serviços de enfermagem. Este aspeto relacionado com a distribuição da amostra pode ter implicado estes resultados.
Por outro lado, a opinião dos utentes em relação ao Atendimento Médico parece ter
um impacto bastante significativo na satisfação geral e na diferenciação entre os utentes mais
satisfeitos e menos satisfeitos. Isto poderá justificar-se pelo significado atribuído socialmente
à categoria profissional dos Médicos, o que conduz a uma maior exigência na avaliação do
exercício da profissão destes (confirmação da hipótese Hu5).
Quanto à Escala Comunicação-Informações o seu poder para diferenciar os utentes
mais e menos satisfeitos, sendo que os utentes mais satisfeitos de uma forma geral apresentam
pontuações mais elevadas nesta escala, poderá prender-se ao facto de que a exposição e
transmissão de informação de cuidados de saúde de uma forma esclarecedora e em quantidades necessárias desenvolver ou aumentar a confiança dos utentes quanto aos cuidados de saúde prestados pela Unidade de Saúde (confirmação da hipótese Hu1).
Para este sentimento de confiança também poderão contribuir aspetos relacionados
com a higiene e conforto das instalações, razão pela qual a Escala das Instalações se encontra
implicada na satisfação geral dos utentes e contribui, com menor intensidade que as escalas
anteriores (Atendimento Médico e Comunicação-Informações), para a diferenciação entre os
utentes mais satisfeitos e menos satisfeitos.
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3.3. RESULTADOS – PROFISSIONAIS

a. Caracterização da amostra
A amostra de profissionais é constituída por 123 participantes pertencentes às Unidades de Saúde do ACES Douro Sul. A tabela que se segue explana as frequências absolutas e
as percentagens de utentes em cada Unidade de Saúde. A maior percentagem destes participantes cabe aos Enfermeiros, seguidos dos Médico e Administrativos (ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Percentagem de profissionais por cada Grupo Profissional.

Da mesma forma que se recolheu a amostra de utentes, também estes participantes
foram recolhidos em todas as Unidades de Saúde do ACES Douro Sul, com a distribuição
apresentada na Tabela 16.
Tabela 16. Frequências absolutas e percentagens de profissionais por cada Unidade de Saúde.

Unidade de Saúde

N

%

UCSP Armamar
UCSP Lamego
UCSP Moimenta Beira
UCSP Penedono
UCSP Sernancelhe
UCSP São João Pesqueira
UCSP Tabuaço
UCSP Tarouca
USF Lamego

11
24
17
10
9
9
10
16
17

8,9
19,5
13,8
8,1
7,3
7,3
8,1
13,0
13,8
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Relativamente às idades dos participantes desta amostra verifica-se que a maior percentagem se encontra no grupo etário entre os 55 e 59 (N=33) anos e no grupo etário entre os
35 e os 39 anos (N=22) (ver Gráfico 6).
Gráfico 6. Percentagem de profissionais por cada grupo etário.

Por fim, no que concerne ao sexo dos profissionais, verifica-se novamente que a grande percentagem cabe ao sexo feminino (N=87) (ver gráfico 7).
Gráfico 7. Percentagem de profissionais por cada sexo.

Também na amostra de profissionais houve necessidade da criação de dois grupos de
acordo com as pontuações no fator Satisfação Geral, formando-se assim o Grupo de Profis-
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sionais Mais Insatisfeitos e o Grupo de Profissionais Mais Satisfeitos. Esta divisão foi realizada com base no valor do Fator Satisfação Geral referente ao percentil 50 (21).
Assim, o Grupo de Profissionais Mais Insatisfeitos é constituído por 64 participantes,
cujos valores de Satisfação Geral são iguais ou inferiores a 21. O Grupo de Profissionais Mais
Satisfeitos constitui-se 48 inquiridos que apresentam valores de Satisfação Geral superiores a
21. Estes dois grupos apresentam diferenças estatisticamente significativas entre eles na
variável US (

2

=42,76, p < .001), Assim, verifica-se que a Unidade de Saúde que apresenta

maior percentagem de profissionais pertencentes ao grupo de mais insatisfeitos é a UCSP de
Moimenta da Beira, seguida da UCSP de Armamar e da UCSP de Lamego. Por outro lado, a
Unidade de saúde que apresenta maior percentagem de utentes pertencentes ao grupo de mais
satisfeitos é a USF Douro Vita, seguida da UCSP de Tarouca e da UCSP de São João da Pesqueira.

a. Análise dos Resultados – Poder Preditivo das Escalas/Dimensões
De forma a analisar o poder preditivo de cada um dos itens ou indicadores de cada
uma das escalas do instrumento utilizado (variáveis preditoras) quanto à Satisfação Geral
(variável critério) dos profissionais foram realizadas Regressões Lineares Múltiplas (Método
Enter).
Relativamente à Escala Instalações verifica-se a existência de uma solução estatisticamente significativa [F (2,102) = 67,52, p<.001] e que apenas o fator Comunicação apresenta significância estatística na predição da Satisfação Geral dos profissionais. Os dois fatores
explicam 56,1% da variância da variável critério (ver Tabela 17) – aqui confirma-se então a
hipótese Hp1.
Tabela 17. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Instalações como Preditores da Satisfação Geral dos Profissionais.

β

t

p

Comunicação

0,632

5,256

0,000

Procura

0,141

1,176

0,242

Instalações

Verifica-se também uma solução estatisticamente significativa para a Escala Comunicação-Informações [F (2,103) = 71,98, p<.001]. Aqui continua a ser o fator Comunicação o
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único a apresentar significância estatística na predição da variável critério (p<.001). Os itens
introduzidos na análise explicam 57,5% da variância total do fator Satisfação Geral (ver Tabela 18)- aqui confirma-se também a hipótese Hp1.
Tabela 18. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Comunicação-Informações como Preditores da Satisfação Geral dos Profissionais.

β

t

p

Comunicação

0,659

8,084

0,000

Procura

0,152

1,863

0,065

Comunicação-Informações

Para a Escala Utentes a solução apresenta-se também estatisticamente significativa [F
(2,93) = 15,47, p<.001]. Apenas o fator Comunicação apresenta valor preditivo da Satisfação
Geral dos Profissionais, estatisticamente significativo. Os dois fatores contribuem 23,4% para
a explicação da variância da variável critério (ver Tabela 19) – confirma-se novamente a hipótese Hp1.
Tabela 19. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens da Escala Utentes como Preditores da Satisfação
Geral dos Profissionais.

Utentes

β

t

p

Postura

0,495

5,415

0,000

Aparência

0,022

0,237

0,813

No que concerne aos resultados obtidos com a amostra de profissionais aquando da
análise de cada escala separadamente verifica-se que apenas os fatores da Comunicação das
Escalas das Instalações e Comunicação-Informações apresentam poder preditivo na satisfação
dos profissionais. Ou seja, os profissionais que consideram que as instalações apresentam
melhores condições de conforto e higiene e que avaliam a informação disponibilizada pelas
unidades de saúde de forma positiva tendem a apresentar níveis superiores de satisfação geral
com as mesmas unidades.
Apesar de na amostra de utentes os fatores da Comunicação destas escalas também
apresentarem maior poder preditivo do que os fatores da Procura, com os profissionais enca-
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ramos com o facto de que a Procura não apresenta significância estatística nesta análise, o que
poderá indicar que o horário de funcionamento das unidades de saúde, o espaço dos gabinetes
e a adequação das instalações a pessoas com deficiência apresenta maior impacto na satisfação dos utentes do que na satisfação dos profissionais, cuja explicação poderá assentar no
facto destes aspetos se associarem mais à utilização dos serviços por parte dos utentes e não
por parte dos profissionais.
Não se confirma desta forma a hipótese Hp2.
Por outro lado, os aspetos mais associados à utilização por parte dos profissionais são
os relacionados com a Comunicação que apresenta maior poder preditivo da satisfação destes,
como já foi referido. No que respeita à Escala dos Utentes, apenas os assuntos relacionados
com a amabilidade e compreensão dos utentes é que apresentam poder preditivo da satisfação
dos profissionais, no sentido de que os profissionais que avaliam mais positivamente os utentes nestes aspetos tendem a apresentar maiores índices de satisfação geral. Já os aspetos associados ao vestuário e à instrução dos utentes parecem não estar implicados (infirma-se a hipótese Hp4).
Analisando agora o poder preditivo dos fatores destas três escalas conjuntamente, verifica-se que a análise apresentam uma solução estatisticamente significativa [F (6,80) = 29,19,
p< .001] e que apenas os fatores Comunicação das Escalas Instalações e ComunicaçãoInformações apresentam significância estatística na predição da Satisfação Geral dos Profissionais. Salienta-se ainda que é o fator Comunicação da Escala Instalações que apresenta
maior poder preditivo (β=.510) (ver Tabela 20).
Tabela 20. Regressão Múltipla (Método Enter) para os itens de todas as Escalas como Preditores da Satisfação
Geral dos Profissionais.

β

t

p

Comunicação

0,510

3,984

0,000

Procura

-0,045

-0,329

0,743

Comunicação

0,300

2,654

0,010

Procura

0,119

1,382

0,171

Postura

0,072

0,904

0,369

Aparência

-0,019

-0,296

0,768

Fatores
Instalações
Comunicação Informação
Utentes

Mestrado em Ciências da Comunicação

76

Satisfação Apercebida dos Utentes em Saúde
b. Análise dos Resultados – Comparação de Grupos
Por último, foram analisadas as diferenças entre os dois grupos de profissionais (Mais
Insatisfeitos e Mais Satisfeitos) quanto às médias obtidas em cada um dos fatores de cada
escala, por meio da realização de uma análise multivariada da covariância (MANCOVA).
Utilizaram-se todos os fatores como variáveis dependentes e os dois grupos de Satisfação
Geral como variável independente. A variável Unidade de Saúde foi utilizada como covariável de forma a controlar o seu efeito sobre as variáveis dependentes.
O teste multivariado apresenta-se estatisticamente significativo [lambda de Wilks = 0.
963, F (6,79) = 3,432, p<.01]. Os resultados dos testes univariados demonstram que existem
diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos para os fatores das Escalas Instalações e Comunicação-Informações.
No entanto, é o fator Comunicação da Escala Comunicação-Informações que apresenta maior significância estatística (p<.001), seguido dos dois itens da Escala Instalações
(p<.01), apesar do fator Comunicação apresentar maior magnitude do efeito (η2=.125), e do
fator Procura da Escala Comunicação-Informações (p<.05) (ver Tabela 21).

Tabela 21. Fatores das Escalas Instalações, Comunicação-Informações e Utentes em Função da Satisfação
Geral (Profissionais Mais Insatisfeitos/Profissionais Mais Satisfeitos).

Profissionais

Profissionais

Mais Insatisfei-

Mais Satisfei-

tos

tos

M ± DP

M ± DP

Comunicação

21,78 ± 0,80

26,88 ± 1,12

11,99

0,001 0,125

Procura

7,21 ± 0,45

9,37± 0,63

6,93

0,010 0,076

Comunicação Comunicação

13,07 ± 0,44

16,13 ± 0,62

14,31

0,000 0,146

- Informação

Procura

5,11 ± 0,16

5,93 ±, 0,23

7,44

0,008 0,081

Postura

15,57 ± 0,58

17,56 ± 0,82

3,79

0,055 0,043

Aparência

5,99 ± 0,39

5,28 ± 0,55

0,97

0,329 0,011

F

η2

p

Instalações

Utentes
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Aquando da análise das três escalas em conjunto (Instalações, ComunicaçãoInformações e Utentes), como apresentado nas duas últimas tabelas, os assuntos relacionados
com a amabilidade e compreensão por parte dos utentes deixam de apresentar poder preditivo
na satisfação dos profissionais, permanecendo apenas os fatores da Comunicação das Escalas
das Instalações e da Comunicação-Informações.
Estes resultados seriam de esperar, uma vez que grande parte do dia dos profissionais
é passado nas instalações das unidades de saúde, razão pela qual o conforto e bem-estar experienciado por estes está implicado na sua opinião acerca das unidades de saúde, em detrimento com os aspetos relacionados com a Procura e com os Utentes. Isto poderá também explicar
o facto de a implicação dos fatores da Comunicação na satisfação dos profissionais se manter
também a um nível superior, comparativamente aos outros fatores, aquando da comparação
entre os profissionais mais satisfeitos e os profissionais menos satisfeitos.
No entanto, na análise de comparação de grupos, os aspetos relacionados com a Procura também apresentaram significância estatística na diferenciação entre profissionais mais e
menos satisfeitos, apesar destes níveis de significância serem mais baixos do que os associados à Comunicação.
Já a opinião dos profissionais em relação aos utentes não apresenta significância estatística, ou seja, os profissionais mais satisfeitos apresentam médias de satisfação com os utentes semelhantes às médias dos profissionais mais insatisfeitos.
Com estes resultados realça-se então o facto de a atuação dos profissionais, nomeadamente o Atendimento Médico e o Atendimento Administrativo, estar implicada na satisfação
dos utentes, mas os aspetos relacionados com os utentes pouco contribuem para a satisfação
dos profissionais.

3.4. DIFERENÇAS E SIMILITUDES
3.4.1

UTENTES VS. PROFISSIONAIS –
SIMILITUDES (ESCALAS/DIMENSÕES)

DIFERENÇAS

E

Neste tópico serão apresentadas as principais diferenças e similitudes entre a amostra
de Utentes e de Profissionais, principalmente no que respeita à satisfação com as condições
relacionadas com as Unidades de Saúde (Escalas Instalações, Comunicação-Informações e
Satisfação Geral).
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No que concerne às características sociodemográficas dos dois grupos verifica-se que
eles são estatisticamente diferentes quanto às variáveis Sexo, Idade, Ocupação Profissional e
Habilitações Literárias. Verifica-se então que apesar de ambos os grupos apresentarem maior
percentagem de mulheres e menor percentagem de homens, a distribuição de cada uma das
amostras pela variável Sexo apresenta diferenças significativas (

2

=14,32, p < .01). Em rela-

ção à variável Idade os resultados demonstram que a amostra de Utentes apresenta idades
médias significativamente superiores, comparativamente aos Profissionais (Z=-3,192, p<
.01). Por outro lado, os Profissionais apresentam níveis médios de Habilitações literárias
superiores aos Utentes (Z=-15,301, p< .001).
Por fim, relativamente à Ocupação Profissional (

2

=165,09, p < .001) verifica-se que

a maior percentagem de utentes se encontra nos Reformados (29%), seguidos pelos Trabalhadores por conta de outrem (27,1%), ao passo que o grande grosso de Profissionais se encontra
na categoria de Trabalhados por conta de outrem (89,1%).
Posteriormente de forma a avaliar as diferenças entre estes dois grupos quanto ao fator
Satisfação Geral recorreu-se ao Teste t para amostras independentes11, sendo que o fator
Satisfação Geral representa a variável dependente. Verifica-se a existência de diferenças estatisticamente significativas entre Utentes e Profissionais, sendo que são os primeiros que se
apresentam mais satisfeitos (t=2,467, p<.05) (ver Tabela 22).
Tabela 22. Fator Satisfação Geral em Função da Amostra (Utentes/Profissionais).

Utentes

Profissionais

M ± DP

M ± DP

t

p

19,07 ± 6,12

2,409

0,017

Satisfação

20,58 ±

Geral

5,90

No entanto, quando as diferenças entre os grupos relativamente à Satisfação Geral são
analisadas em conjunto com as outras Escalas (Instalações e Comunicação-Informações) verifica-se que este fator perde significância estatística na diferenciação entre Utentes e Profissionais.

11

Teste utilizado para determinar se as médias de duas amostras independentes ou não relacionadas diferem entre si.
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Estes resultados foram obtidos através da realização de uma análise multivariada da
covariância (MANCOVA). Utilizaram-se os fatores das Escalas Instalações e ComunicaçãoInformações e o fator Satisfação Geral como variáveis dependentes e os dois grupos como
variável independente. As variáveis Sexo, Idade, Ocupação Profissional e Habilitações Literárias foram utilizadas como covariáveis de forma a controlar o seu efeito sobre as variáveis
dependentes.
O teste multivariado apresenta-se estatisticamente significativo [lambda de Wilks = 0.
956, F (5,633) = 5,880, p<.001]. Os resultados dos testes univariados (ver Tabela 23)
demonstram que existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois grupos apenas para os fatores da Escala Instalações, sendo o fator Procura que apresenta maior significância estatística (p<.001).Assim, em termos estatísticos, os dois grupos apresentam-se similares quanto às Escalas Comunicação-Informações e Satisfação Geral, aquando da análise das
três escalas em conjunto.
Tabela 23.Escalas Instalações, Comunicação-Informações e Satisfação Geral em Função Amostra (Utentes/Profissionais).

Utentes

Profissionais

M ± DP

M ± DP

F

p

ETA

Comunicação

27,97 ± 0,26

25,20 ± 0,74

11,24

0,001

0,017

Procura

10,47 ± 0,13

8,86 ± 0,38

14,01

0,000

0,022

Comunicação

Comunicação

15,13 ± 0,18

15,18 ± 0,51

0,007

0,931

0,000

- Informações

Procura

5,28 ± 0,07

5,70 ±, 0,20

3,516

0,061

0,005

20,30 ± 0,26

20,34 ± 0,75

0,002

0,960

0,000

Instalações

Satisfação Geral

Direcionando assim a nossa atenção para as diferenças e similitudes entre as duas
amostras, utentes e profissionais, verifica-se inicialmente que existem diferenças estatisticamente significativas nas médias da satisfação geral entre os dois grupos, sendo que os profissionais apresentam índices de satisfação mais baixos do que os utentes, como apresentado na
Tabela 22.
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No entanto, quando as três escalas são analisadas conjuntamente (Instalações, Comunicação-Informações e Satisfação Geral), verifica-se que quanto à Satisfação Geral não existem diferenças estatisticamente significativas entre utentes e profissionais.
A Escala das Instalações é a única que apresenta significância estatística na diferenciação entre utentes e profissionais, sendo mais uma vez os profissionais a apresentarem níveis
de apreciação mais baixos. Isto justifica-se pelos aspetos já relatados anteriormente, que se
prendem com o facto de os profissionais utilizarem diariamente e durante bastante tempo as
instalações das unidades de saúde que lhes confere um grau de exigência na apreciação mais
elevado.
Assim, analisando de uma forma geral os resultados do estudo conclui-se que, apesar
de os utentes também usufruírem de possíveis melhorias nas instalações, seria na satisfação
dos profissionais que estas melhorias poderiam apresentar maior impacto, de acordo com os
resultados do presente estudo.
Por sua vez, para aumentar os níveis de satisfação dos utentes, apesar da amostra recolhida apresentar níveis bastante aceitáveis de satisfação, seria aconselhado melhorar questões
relacionadas sobretudo com o Atendimento Médico e com as informações de cuidados de
saúde disponibilizadas nas unidades de saúde, sem descurar as questões relacionadas com as
Instalações já referidas e com o Atendimento Administrativo.

3.4.2. UTENTES VS PROFISSIONAIS-DIFERENÇAS E SIMILITUDES
(POR PERGUNTA)

Pareceu-nos pertinente apresentar uma análise mais pormenorizada (pergunta por pergunta) para melhor se perceber as diferenças e as semelhanças quanto à qualidade apercebida
de algumas variáveis do questionário.
Tendo em conta que as políticas da saúde procuram a criação de unidades de saúde
autónomas e inteligentes, com capacidade critica e de inovação será de todo importante
envolver os diferentes grupos de profissionais que nelas trabalham. Por este facto sentimos
que o nosso trabalho teria outra pertinência se envolvêssemos os profissionais e analisássemos

Mestrado em Ciências da Comunicação

81

Satisfação Apercebida dos Utentes em Saúde
relativamente a algumas questões as diferenças ou similitudes das opiniões entre estes e os
utentes.
As reformas no sistema nacional de saúde, serão tanto mais eficazes quanto maior for
o envolvimento de todos, agentes de saúde e utentes.
Gráfico 8 – As Instalações têm uma aparência agradável

No gráfico 8 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “As instalações têm uma aparência agradável”. Neste aspeto verificamos que os
Utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os profissionais sobre a aparência das
instalações. É nossa perceção que esta diferença depreende-se com o facto de os profissionais
passarem mais tempo dentro das instalações sobrevalorizando-as neste aspeto – infirma-se
assim a hipótese Hu/p2 - Os utentes evidenciam mais satisfação quanto às instalações das
unidades de saúde do que os profissionais.
Tabela 24. As Instalações têm uma aparência agradável
Chi-Square Tests
Asymp. Sig.

Value

df

Pearson Chi-Square

48,990a

6

,000

Likelihood Ratio

42,074

6

,000

Linear-by-Linear Association

27,771

1

,000

N of Valid Cases

(2-sided)

669

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,92.
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Gráfico 9 – As Instalações têm uma temperatura agradável

Tabela 25. As Instalações têm uma temperatura agradável

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

80,299a

6

,000

Likelihood Ratio

63,616

6

,000

Linear-by-Linear
Association

64,056

1

,000

N of Valid Cases

666

a. 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,58.
No gráfico 9 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “As instalações têm uma temperatura agradável”. Neste aspeto verificamos que os
Utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os profissionais. É nossa perceção que
esta diferença depreende-se com o facto de os profissionais passarem mais tempo dentro das
instalações sobrevalorizando-as neste aspeto.
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Gráfico 10 – As instalações são confortáveis

No gráfico 10 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “As instalações são confortáveis”. Neste aspeto verificamos que os Utentes tendem a
ter uma opinião mais favorável que os profissionais. É nossa perceção que esta diferença
depreende-se com o facto de os profissionais passarem mais tempo dentro das instalações
sobrevalorizando-as neste aspeto.
Tabela 26. As instalações são confortáveis

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

78,462a

6

,000

Likelihood Ratio

60,925

6

,000

Linear-by-Linear
Association

59,458

1

,000

N of Valid Cases

667

a. 1 cells (7,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,07.
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Gráfico 11 – As instalações apresentam-se limpas

No gráfico 11 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “As instalações apresentam-se limpas”. Neste aspeto verificamos que os Utentes
tendem a ter uma opinião mais favorável que os profissionais. É nossa perceção que esta diferença depreende-se com o facto de os profissionais passarem mais tempo dentro das instalações sobrevalorizando-as neste aspeto.
Tabela 27. As instalações apresentam-se limpas

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

31,002a

6

,000

Likelihood Ratio

26,705

6

,000

Linear-by-Linear
Association

28,892

1

,000

N of Valid Cases

667

a. 3 cells (21,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,42.
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Gráfico 12 – As Instalações Sanitárias apresentam boas condições de higiene

No gráfico 12 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “As instalações sanitárias apresentam boas condições de higiene”. Neste aspeto
verificamos que os Profissionais tendem a ter uma opinião mais favorável que os Utentes. É
nossa perceção que esta diferença depreende-se com o facto do uso menos intenso por parte
dos profissionais, degradando-as menos.
Tabela 28. As Instalações Sanitárias apresentam boas condições de higiene

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

30,979a

6

,000

Likelihood Ratio

29,376

6

,000

Linear-by-Linear
Association

2,782

1

,095

N of Valid Cases

667

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,48.
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Gráfico 13 – Os gabinetes de atendimento têm espaço suficiente

Tabela 29. Os gabinetes de atendimento têm espaço suficiente

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp.
Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

86,137a

6

,000

Likelihood Ratio

64,471

6

,000

Linear-by-Linear Association

47,699

1

,000

N of Valid Cases

666

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,69.

No gráfico 13 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “Os gabinetes de atendimento têm espaço suficiente”. Neste aspeto verificamos que
os Utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os Profissionais. É nossa perceção
que esta diferença depreende-se com o facto de os profissionais passarem mais tempo dentro
das instalações sobrevalorizando-as neste aspeto.
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Gráfico 14 – As instalações são adequadas a utentes com deficiências

Tabela 30. As instalações são adequadas a utentes com deficiências

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

66,763a

6

,000

Likelihood Ratio

60,392

6

,000

Linear-by-Linear
Association

39,693

1

,000

N of Valid Cases

666

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,78.

No gráfico 14 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “As instalações são adequadas a utentes com deficiências”. Neste aspeto verificamos
que os Utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os Profissionais.
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Gráfico 15 – Os serviços encontram-se bem sinalizados

Tabela 31. Os serviços encontram-se bem sinalizados

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

61,267a

6

,000

Likelihood Ratio

54,171

6

,000

Linear-by-Linear
Association

47,459

1

,000

N of Valid Cases

665

a. 1 cells (7,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,17.

No gráfico 15 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “Os serviços encontram-se bem sinalizados”. Neste aspeto verificamos que os Utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os Profissionais.
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Gráfico 16 – O Horário de Funcionamento é adequado às minhas necessidades

Tabela 32. O Horário de Funcionamento é adequado às minhas necessidades

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

36,103a

6

,000

Likelihood Ratio

34,677

6

,000

1

,368

Linear-by-Linear Association ,811
N of Valid Cases

666

a. 2 cells (14,3%) have expected count less than 5. The minimum
expected count is 4,57.

No gráfico 16 explanamos as diferenças nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “O horário de funcionamento é adequado às minhas necessidades”. Neste aspeto
verificamos que os Utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os Profissionais.
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3.4. SIMILITUDES
Gráfico 17 – A US disponibiliza informação sobre os cuidados de saúde

Tabela 33- A US disponibiliza informação sobre os cuidados de saúde

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

8,987a

6

,174

Likelihood Ratio

10,213

6

,116

1

,217

Linear-by-Linear Asso- 1,522
ciation
N of Valid Cases

666

a. 1 cells (7,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,64.
No gráfico 17 explanamos as similitudes nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “A US disponibiliza informação sobre cuidados de saúde”. Neste aspeto verificamos
que os Utentes e Profissionais tendem a ter opiniões semelhantes.
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Gráfico 18 – A US disponibiliza informação escrita sobre a forma como o utente pode utilizar os serviços

Tabela 34. A US disponibiliza informação escrita sobre a forma como o utente pode utilizar os serviços

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

6,249a

6

,396

Likelihood Ratio

6,480

6

,372

1

,634

Linear-by-Linear Asso- ,227
ciation
N of Valid Cases

667

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7,96.

No gráfico 18 explanamos as similitudes nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “A US disponibiliza informação escrita sobre a forma como o utente pode utilizar os
serviços”. Neste aspeto verificamos que os Utentes e Profissionais tendem a ter opiniões
semelhantes.
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Gráfico 19 – No geral sinto-me satisfeito com os serviços desta US

Tabela 35. No geral sinto-me satisfeito com os serviços desta US

Chi-Square Tests
Value
a

df

Asymp. Sig. (2sided)

Pearson Chi-Square

19,936

6

,003

Likelihood Ratio

17,169

6

,009

Linear-by-Linear Association

4,696

1

,030

N of Valid Cases

663

a. 3 cells (21,4%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3,44.
No gráfico 19 explanamos as similitudes nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “No geral sinto-me satisfeito com os serviços desta US”. Neste aspeto verificamos
que os Utentes e Profissionais tendem a ter opiniões semelhantes.
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Gráfico 20 – Esta US corresponde às minhas necessidades

Tabela 36. Esta US corresponde às minhas necessidades

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

18,193a

6

,006

Likelihood Ratio

17,642

6

,007

Linear-by-Linear Association

3,578

1

,059

N of Valid Cases

664

a. 1 cells (7,1%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,16.
No gráfico 20 explanamos as similitudes nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “Esta US corresponde às minhas necessidades”. Neste aspeto verificamos que os
Utentes e Profissionais tendem a ter opiniões semelhantes.
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Gráfico 21 – Esta US corresponde às minhas expetativas

Tabela 37. Esta US corresponde às minhas expetativas

Chi-Square Tests
Value
Pearson Chi-Square

10,662

Likelihood Ratio

11,972

Linear-by-Linear Asso- 5,326
ciation
N of Valid Cases

a

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

6

,099

6

,063

1

,021

663

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,16.

No gráfico 21 explanamos as similitudes nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “Esta US corresponde às minhas expetativas”. Neste aspeto verificamos que os
Utentes e Profissionais tendem a ter opiniões semelhantes.
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Gráfico 22 – Esta US está muito próxima do ideal

Tabela 38. Esta US está muito próxima do ideal

Chi-Square Tests
Value

df

Asymp. Sig.
(2-sided)

Pearson Chi-Square

9,730a

6

,137

Likelihood Ratio

10,129

6

,119

1

,017

Linear-by-Linear Asso- 5,726
ciation
N of Valid Cases

664

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,83.

No gráfico 22 explanamos as similitudes nas respostas dos Utentes e Profissionais à
questão “Esta US está muito próxima do ideal”. Neste aspeto verificamos que os Utentes e
Profissionais tendem a ter opiniões semelhantes.
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3.5. RESUMO DAS CONCLUSÕES DAS HIPÓTESES

Definimos para os utentes cinco hipóteses:
Hu1 – Os aspetos relacionados com o conceito/construto Comunicação são os que
mais geram/influenciam a satisfação geral ou qualidade apercebida dos utentes em saúde.
Esta hipótese confirma-se nas escalas ou dimensões de análise:
- instalações;
- comunicação-informações;
- atendimento administrativo.
Infirma-se esta hipótese nas escalas ou dimensões de análise:
- serviço de enfermagem;
- atendimento médico.
Quanto à Escala Comunicação-Informações o seu poder para diferenciar os utentes
mais e menos satisfeitos, (sendo que os utentes mais satisfeitos de uma forma geral apresentam pontuações mais elevadas nesta escala) poderá prender-se ao facto de que a exposição e
transmissão de informação de cuidados de saúde de uma forma esclarecedora e em quantidades necessárias desenvolver ou aumentar a confiança dos utentes quanto aos cuidados de saúde prestados pela Unidade de Saúde.
Hu2 – Os aspetos relacionados com o conceito ou construto Procura são os que mais
influenciam a satisfação geral ou qualidade apercebida dos utentes em saúde.
Confirma-se quanto às escalas:
- serviço de enfermagem;
- atendimento médico.
Infirma-se esta hipótese quando verificamos as escalas:
- instalações;
- comunicação-informações;
- atendimento administrativo.
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Hu3 – O atendimento administrativo, o serviço de enfermagem e o atendimento médico influenciam de igual modo a satisfação geral dos utentes.
Esta hipótese infirma-se, uma vez que os serviços de enfermagem não relevam de
igual modo na satisfação geral dos utentes.

Hu4 – Os utentes mais jovens e com maiores habilitações demonstram maior insatisfação com o serviço de saúde.
Confirma-se esta hipótese com base nos dados da análise fatorial, para o fator satisfação geral, ou seja, o Grupo de Utentes Mais Insatisfeitos apresenta valores de idade médios
inferiores e habilitações literárias superiores, comparativamente ao Grupo de Utentes Mais
Satisfeitos.

Hu5 – O atendimento médico é o indicador que mais influencia o grau de satisfação
geral dos utentes.
Confirma-se esta hipótese, pois como pudemos verificar anteriormente, a opinião dos
utentes em relação ao Atendimento Médico parece ter um impacto bastante significativo na
satisfação geral e na diferenciação entre os utentes mais satisfeitos e menos satisfeitos. Isto
poderá justificar-se pelo significado atribuído socialmente à categoria profissional dos Médicos, o que conduz a uma maior exigência na avaliação do exercício da profissão destes.

Já para os profissionais foram definidas também 4 hipóteses:
Hp1 – Os aspetos relacionados com o conceito ou construto Comunicação são os que
mais influenciam a satisfação geral dos profissionais.
Esta hipótese confirma-se nas escalas ou dimensões de análise:
- instalações;
- comunicação-informações;
Hp2 – Os aspetos relacionados com o conceito ou construto Procura são os que mais
influenciam a satisfação geral dos profissionais.
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Infirma-se esta hipótese quando verificamos as escalas:
- instalações;
- comunicação-informações;
Apesar de na amostra de utentes os fatores da Comunicação destas escalas também
apresentarem maior poder preditivo do que os fatores da Procura, com os profissionais identificamos que a Procura não apresenta significância estatística nesta análise, o que poderá indicar que o horário de funcionamento das unidades de saúde, o espaço dos gabinetes e a adequação das instalações a pessoas com deficiência apresenta maior impacto na satisfação dos
utentes do que na satisfação dos profissionais, cuja explicação poderá assentar no facto destes
aspetos se associarem mais à utilização dos serviços por parte dos utentes e não por parte dos
profissionais.
Hp3 – Os aspetos relacionados com as instalações; comunicação-informações influenciam de igual modo e satisfação geral dos profissionais.
Esta hipótese confirma-se apenas nas escalas ou dimensões de análise:
- instalações;
- comunicação-informações.

Estes resultados seriam de esperar, uma vez que grande parte do dia dos profissionais
é passado nas instalações das unidades de saúde, razão pela qual o conforto e bem-estar experienciado por estes está implicado na sua opinião acerca das unidades de saúde, em detrimento dos aspetos relacionados com a Procura e com os Utentes. Isto poderá também explicar o
facto de a implicação dos fatores da Comunicação na satisfação dos profissionais se manter
também a um nível superior, comparativamente aos outros fatores, aquando da comparação
entre os profissionais mais satisfeitos e os profissionais menos satisfeitos.
Hp4 – Os profissionais valorizam mais a aparência dos utentes do que a postura.
Infirma-se esta hipótese, como se pode ver na tabela 19, os aspetos associados ao vestuário e à instrução dos utentes não estão implicados.
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Na análise das diferenças e similitudes entre agentes de saúde e utentes do Agrupamento de Centros de Saúde, foi definida uma hipótese:
Hu/p1 – Existem diferenças e similitudes entre as perceções dos profissionais e utentes.
Neste caso confirma-se esta hipótese. Efetivamente existem diferenças e semelhanças
de perceções entre os agentes de saúde e os utentes, sendo que as diferenças são identificadas
nos seguintes itens:
DIFERENÇAS:
Os utentes tendem a ter uma opinião mais favorável que os profissionais sobre:
- a aparência das instalações;
- temperatura das instalações;,
- conforto das instalações;,
- limpeza das instalações;
- os gabinetes de atendimento têm espaço suficiente;
- os serviços encontram-se bem sinalizados;
- as instalações são adequadas a utentes com deficiência:
- o horário de funcionamento é adequado às necessidades.
Podemos tentar entender esta diferença com a justificação de que os profissionais passam mais tempo na unidade de saúde e assim o seu padrão de satisfação ser mais elevado.
Por seu lado, os agentes ou profissionais de saúde estão mais satisfeitos com:
- as condições de higiene;
SIMILITUDES
Quanto às semelhanças podemos verificar com este estudo que existem vários fatores
em que a perceção é idêntica, inclusivamente quando as três escalas são analisadas conjunta-
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mente (Instalações, Comunicação-Informações e Satisfação Geral). Verifica-se que, quanto à
Satisfação Geral não existem diferenças estatisticamente significativas entre utentes e profissionais, nomeadamente:
- disponibilização de informação sobre os cuidados de saúde;
- disponibilização de informação escrita sobre a forma como o utente pode utilizar os
serviços;
- se a unidade corresponde às necessidades de cada um;
- se a unidade corresponde às expetativas de cada um;
- se no geral se sente satisfeito com os serviços da unidade de saúde;
- se a unidade está próximo do ideal.
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Conclusão
Este estudo pretende avaliar a satisfação apercebida dos utentes do Agrupamento de
Centros de Saúde – Douro Sul.
Pretende ainda verificar a relevância de fatores comunicacionais, bem como analisar
as diferenças e similitudes no grau de satisfação apercebida entre utentes a agentes de saúde
(profissionais).
A abordagem foi descritiva e perante a quantidade de itens presentes no questionário
recorremos a uma metodologia que permitiu a redução de número de variáveis; por isso utilizou-se a análise fatorial. Esta técnica agrupa as variáveis pelo grau de afinidade e de associação existente entre elas. (Martinz&Ferreira, 2007).
Deu-se especial preponderância à análise do comportamento de dois fatores, Comunicação e Procura.
Achamos que são estes dois conceitos que encerram as dimensões fundamentais das
Unidades de Saúde.
Fomos percebendo o quanto importantes são as variáveis teoricamente ligadas à
comunicação e também as ligadas à procura.
Este estudo caminhou por um âmbito de medição da satisfação geral da qualidade
apercebida procurando identificar quais as escalas ou dimensões em análise que mais contribuem para o índice de satisfação geral.
Sendo certo que os serviços de saúde são aqueles que estão mais próximos do utente/cidadão, foi interessante analisar os fatores que contribuem para a sua satisfação e de que
forma os utentes manifestam o seu agrado ou descontentamento em relação a alguns aspetos
importantes, nomeadamente a disponibilidade e simpatia dos profissionais, organização/limpeza do espaço, etc.
É neste contexto que o presente estudo se centra na temática: Satisfação Apercebida
dos Utentes em Saúde. A relevância de fatores comunicacionais na geração da qualidade
apercebida dos utentes. Análise das diferenças e similitudes entre agentes de saúde e utentes
no Agrupamento de Centros de Saúde Douro Sul – Cuidados de Saúde Primários.
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Para o efeito, concebeu-se uma estrutura de investigação alicerçada e o método utilizado foi uma pesquisa quantitativa, de carácter descritivo, nomeadamente através do método
de inquérito, sendo o alvo de estudo os utentes que utilizam os serviços de saúde nestas Unidades do Agrupamento Douro Sul.
Os resultados evidenciam que todos estes fatores têm um efeito positivo e significativo
na satisfação global do utente e que há diferenças significativas entre as diversas unidades de
saúde/centros de saúde.
Este trabalho foi realizado com grande empenho e envolvimento do Mestrando e
de outros profissionais do Aces não implicados diretamente na atividade assistencial e
por isso suficientemente distantes para uma imparcialidade sempre necessária.
A dispersão geográfica do Aces Douro Sul constituía uma dificuldade para o tr abalho de campo. Com a vontade de muitos isso foi minimizado.
Sentimo-nos mais conhecedores da realidade das unidades de saúde desta região e
percebemos que há um trabalho estruturante de organização e otimização das unidades de
saúde. Há também uma geral satisfação com os serviços e com os resultados em saúde
por parte dos utentes.
Pela leitura dos resultados inferimos coisas extraordinariamente significativas
eventualmente por serem aparentemente evidentes e lógicas. Contudo a sua comprovação
científica revelou que terão certamente que ser tidas em conta na definição de prior idades
de investimento.
Com a autoridade que o conhecimento científico sempre dá, conjugado com o
saber de experiencia feito, pensamos estar em condições de formular algumas sugestões
de carater geral, pois o dever de descrição não poderá ser esquecido nu nca.
Então, pensamos que as unidades de saúde nesta região precisam de: - implementar uma dinâmica de comunicação-informações mais estruturada, e que vá ao encontro
das diferentes literacias dos utentes; - os horários médicos, de enfermagem e locais de
atendimento, sugere-se a realização de uma auditoria de comunicação que serviria para
diagnosticar problemas de perceção nos utentes e apresentar soluções de melhoria nesta
área.
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Poder-se-á também esclarecer melhor o papel dos serviços de enfermagem, por
forma a evidenciar as suas valências para os utentes, acrescentar valor deste modo ao
serviço que prestam, libertando os profissionais Médicos do ónus e da pressão continuada
sobre eles.
Ainda quanto aos utentes percebe-se que não querem muito mais do que a oferta
atual, no entanto, é evidente que ficariam muito satisfeitos se o modelo USF (Unidade de
Saúde Familiar), fosse implementado de forma idêntica nos UCSP (Unidades de Cuid ados de Saúde Personalizados).
Quanto aos profissionais a melhoria de algumas condições de trabalho (facto que
já acontece em muitas unidades deste Aces com condições de excelência) em algumas
unidades onde se verificam constrangimentos consideráveis (climatização, ergonomia,
etc.).
Finalmente seria importante dar-se continuidade ao estudo realizado aproveitando
dados relevantes não utilizados neste trabalho académico, aprofundando-se a análise para
um maior horizonte de conhecimento e futura implementação de medidas.
Seria também relevante a realização de um estudo nesta mesma região que permitisse uma análise conjunta da mesma temática nos Cuidados de Saúde Primários e nos
Cuidados de Saúde Diferenciados, para futuras dinâmicas integradas.
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ANEXO I

INQUÉRITO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE
Este questionário está validado pelo Departamento de Economia, Sociologia e Gestão e pelo Departamento de Letras, Artes e Comunicação, da Universidade
de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). Será realizado para trabalho académico de obtenção de Grau de Mestre do Curso de Ciências da Comunicação e Curso
de Gestão da UTAD.
Para além da finalidade académica este inquérito servirá para avaliação da qualidade percepcionada das respectivas Unidades de Saúde, pelo que será
realizado em todo o ACES Douro Sul.
Agradece-se que responda a todas as questões colocadas com a maior sinceridade. Por favor não deixe qualquer questão por responder, caso contrário o
questionário não poderá ser utilizado. Este questionário é anónimo e confidencial.

Unidade de Saúde de ______________________
Por favor identifique-se em que qualidade responde:
1

Utente

Médico

Enfermeiro

Administrativo

Outro Técnico de Saúde

Idade (dos 0 aos 14 anos de idade - inquérito a ser preenchido pelo acompanhante adulto):
2

0–4

5–9

10 – 14

15 – 19

20 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60 – 64

65 – 69

70 – 74

75 – 79

80 – 84

> 85

Sexo:
3

Feminino

Masculino

Ocupação / Actividade de Trabalho:
4

Estudante

Trabalhador por conta própria

Trabalhador por conta de outrem

Reformado/Aposentado

Desempregado

Pensão de invalidez

Vive de rendimentos pessoais/familiares

Outra

Habilitações literárias:
5

Não frequentou a escola

1º ciclo do ensino básico (1º ao 4º ano)

2º ciclo do ensino básico (5º ao 6º ano)

3º ciclo do ensino básico (7º ao 9º ano)

Ensino secundário (10º ao 12º ano)

Ensino Superior (licenciatura)

Ensino Superior (pós-graduação, mestrado, doutoramento ou outro)
Agrada-lhe a localização da Unidade de Saúde?
6

Sim

Sente dificuldades em deslocar-se à Unidade de Saúde?
7

Não

Sim

Não

Qual o transporte habitual quando se desloca à Unidade de Saúde
8

Transporte próprio
Ambulância

Transporte de familiares ou amigos

A pé

Táxi

Transportes públicos

Outro ____________

só para utentes (ponto 9 ao 15)
Com que frequência costuma vir à Unidade de Saúde?
9

Porque motivo costuma vir à Unidade de Saúde? (preencher apenas uma opção)

Menos de 1 vez por ano

3 – 6 vezes por ano

Estou adoentado (a) há vários dias sem sentir melhoras

1 vez por ano

1 vez por mês

Preciso de pedir receitas médicas

2 vezes por ano

2 vezes por mês

Por consulta de rotina

10

Preciso de pedir exames médicos
Preciso de tratamentos de enfermagem
Preciso de aconselhamento médico
Acompanhamento de outra pessoa
Parantesco ___________

(no caso de estar a acompanhar um menor de 14 anos)

Outra situação
Meio utilizado para marcar consulta?
11

Em média quanto tempo espera até ao dia da consulta?
12

Telefone

Internet

Pessoalmente

Através de outra pessoa

Outra
Tem médico de família?
13

Sim

Não

É no próprio dia

1 Mês

2.5 Meses

1 Semana

1.5 Mês

3 Meses

2 Semanas

2 Meses

+ de 3 Meses

O médico de família foi escolhido ou atribuído?
14

Escolhido

Atribuído

Se pudesse mudava de médico de família?
15

Sim

Não
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16
Numa escala de 1 a 7 expresse o seu grau de acordo com as seguintes afirmações

Unidade de Saúde

Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo
um
pouco

Nem
concordo
Nem
discordo

Concordo
um
pouco

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

7

Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo
um
pouco

Nem
concordo
Nem
discordo

Concordo
um
pouco

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

As instalações têm uma aparência agradável
As instalações têm uma temperatura agradável
As instalações são confortáveis
As instalações apresentam-se limpas
As instalações sanitárias apresentam boas condições de higiene
Os gabinetes de atendimento têm espaço suficiente
As instalações são adequadas a utentes com deficiências
Os serviços encontram-se bem sinalizados
O horário de funcionamento é adequado às minhas necessidades
A Unidade de Saúde disponibiliza informação sobre cuidados de saúde
A Unidade de Saúde disponibiliza informação escrita sobre a forma como o
utente pode utilizar os serviços

17

só para utentes (ponto 17)

Atendimento Administrativo
Os funcionários são amáveis
Os funcionários interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução
Os funcionários explicam claramente o que eu devo fazer
Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto

Serviço de Enfermagem
Os enfermeiros são amáveis
Os enfermeiros interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução
Os enfermeiros explicam-me claramente o que estão a fazer
Os enfermeiros são competentes nos tratamentos que me fazem
Por norma o enfermeiro está disponível para me tratar
Por norma o tempo de espera para ser tratado é curto

Atendimento Médico
Os médicos são amáveis
Os médicos interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução
Os médicos fazem tudo o que está ao seu alcance para resolver o meu
problema
Os médicos explicam-me claramente os tratamentos que terei que fazer
Os médicos são competentes nos tratamentos que me fazem
Os médicos são pontuais
Por norma o tempo de espera para ser atendido pelo médico é curto
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18

Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo
um
pouco

Nem
concordo
Nem
discordo

Concordo
um
pouco

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

7

No Geral
No geral sinto-me satisfeito com os serviços desta Unidade de Saúde
Esta Unidade de Saúde corresponde às minhas necessidades
Esta Unidade de Saúde corresponde às minhas expectativas
Esta Unidade de Saúde está muito próxima do ideal

No momento de preenchimento deste questionário já foi atendido?
19

Sim
Não

Sente que a sua saúde neste momento está boa?
20

Sim
Não

21

A ser respondido apenas por profissionais da Unidade de Saúde (ponto 21 e 22)

Numa escala de 1 a 7 expresse o seu grau de acordo com as seguintes afirmações
Discordo
totalmente

Discordo
bastante

Discordo
um
pouco

Nem
concordo
Nem
discordo

Concordo
um
pouco

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

1

2

3

4

5

6

7

Os utentes são amáveis
Os utentes mais amáveis são os mais instruídos
Os utentes mais amáveis são os que melhor vestidos se apresentam
Os utentes respeitam o meu trabalho
Os utentes percebem como funciona esta Unidade de Saúde
Os utentes têm noção do custo dos cuidados de saúde que lhes são
prestados

Qual o valor mais importante que um utente lhe pode demonstrar?
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_____________________

Muito obrigado por nos ter ajudado ao preencher este questionário.
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ANEXO II
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS POR FREQUÊNCIAS RELATIVAS POR
UNIDADE DE SAÚDE
Para uma análise mais simples decidimos anexar a análise dos resultados por frequências
relativas para que permita uma leitura ao comum dos cidadãos, aos profissionais e responsáveis do
ACES Douro Sul. Pensamos que desta forma estamos a contribuir para uma reflexão alargada dos
resultados deste trabalho e em última análise para a melhoria dos serviços de saúde desta região.
Gráfico 23 – Ocupação / Atividade de Trabalho - UTENTES
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UCSP SJ Pesqueira

UCSO Sernancelhe
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Gráfico 24 – Habilitações Literárias – UTENTES

O gráfico 24 mostra-nos uma imagem das habilitações literárias da amostra de
utentes inquiridos por Unidade de Saúde.
Gráfico 25 – As instalações têm uma aparência agradável – UTENTES
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O gráfico 25 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “As
instalações têm uma aparência agradável” por Unidade de Saúde.
Gráfico 26 – As instalações têm uma temperatura agradável

O gráfico 26 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “As
instalações têm uma temperatura agradável” por Unidade de Saúde.
Gráfico 27 – As instalações apresentam-se limpas
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O gráfico 27mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “As
instalações têm uma temperatura agradável” por Unidade de Saúde.
Gráfico 28 – Os gabinetes de atendimento têm espaço suficiente

O gráfico 28 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “Os
gabinetes de atendimento têm espaço suficiente” por Unidade de Saúde.
Gráfico 29 – As instalações são adequadas a utentes com deficiência
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O gráfico 29 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “As
instalações são adequadas a utentes com deficiência” por Unidade de Saúde.
Gráfico 30 – Os serviços encontram-se bem sinalizados

O gráfico 30 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “Os
serviços encontram-se bem sinalizados” por Unidade de Saúde.
Gráfico 31 – A Unidade disponibiliza informação sobre cuidados de saúde
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O gráfico 31 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “A
Unidade disponibiliza informação sobre cuidados de saúde” por Unidade de Saúde.
Gráfico 32 – A Unidade disponibiliza informação escrita sobre a forma como o utente pode utilizar os
serviços

O gráfico 32 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “A
Unidade disponibiliza informação sobre a forma como o utente pode utilizar os
serviços” por Unidade de Saúde.
Gráfico 33 – Os funcionários são amáveis
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O gráfico 33 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “Os
funcionários são amáveis” por Unidade de Saúde.
Gráfico 34 – Os funcionários interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução

O gráfico 34 mostra-nos uma imagem das respostas dos Utentes à questão “Os
funcionários interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução” por Unidade de
Saúde.
Gráfico 35 – Os funcionários explicam claramente o que eu devo fazer
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O gráfico 35 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os funcionários explicam claramente o que eu devo fazer”.
Gráfico 36 – Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto

O gráfico 36 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto”.
Gráfico 37 – Os enfermeiros são amáveis
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O gráfico 37 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os enfermeiros são amáveis”.
Gráfico 38 – Os enfermeiros interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução

O gráfico 38 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os enfermeiros interessam-se pelos meus problemas e pela sua
resolução”.
Gráfico 39 – Os enfermeiros explicam claramente o que estão a fazer
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O gráfico 39 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os enfermeiros explicam claramente o que estão a fazer”.
Gráfico 40 – Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto

O gráfico 40 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto”.
Gráfico 41 – Os médicos são amáveis
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O gráfico 41 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os médicos são amáveis”.

Gráfico 42 – Os médicos interessam-se pelos meus problemas e pela sua resolução

O gráfico 42 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os médicos interessam-se pelos meus problemas e pela sua
resolução”.
Gráfico 43 – Os médicos explicam claramente o que eu terei de fazer
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O gráfico 43 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os médicos explicam claramente o que eu terei de fazer”.
Gráfico 44 – Os médicos são pontuais

O gráfico 44 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Os médicos são pontuais”.
Gráfico 45 – Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto
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O gráfico 45 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Por norma o tempo de espera para ser atendido é curto”.
Gráfico 46 – No geral sinto-me satisfeito com os serviços desta Unidade

O gráfico 46 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “No geral sinto-me satisfeito com os serviços desta Unidade”.
Gráfico 47 – A Unidade corresponde às minhas necessidades
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O gráfico 47 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “A Unidade corresponde às minhas necessidades”.
Gráfico 48 – A Unidade corresponde às minhas expectativas

O gráfico 48 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “A Unidade corresponde às minhas expectativas”.
Gráfico 49 – Esta Unidade está muito próxima do ideal

O gráfico 49 mostra-nos uma imagem por Unidade de Saúde das respostas dos
Utentes à questão “Esta Unidade está muito próxima do ideal”.
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Gráfico 50 – Esta Unidade está muito próxima do ideal
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ANEXO III - CARACTERIZAÇÃO DO ACES DOURO SUL

Imagem Nº 7 – Localização Geográfica ACES Douro Sul

Legenda:
Agrupamento de Centros Saúde Douro Sul: Armamar; Lamego; Moimenta Beira;
Penedono; S. João Pesqueira; Sernancelhe; Tabuaço e Tarouca.
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QUEM SOMOS E AS UNIDADES FUNCIONAIS QUE TEMOS
Armamar é sede de um município com uma área aproximada de 117,1 km² de área,
subdividido em 19 freguesias e com 7 492 habitantes (2001). Faz fronteira com os concelhos de
Peso da Régua a Norte confronta com Tabuaço a nascente, com Lamego a poente e com Moimenta
da Beira e Tarouca respetivamente a Sul e Sudoeste.
Caraterização geral
0 a 6 anos

7 a 64 anos

65 a 74
anos

314

4896

738

Mais 74 anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

860

6808

8993

UCSP

Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 39 – Caraterização geral - Armamar

Lamego é uma cidade sede de um município com 166,71 km² de área e 26.484 habitantes
(2006), subdividido em 24 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Mesão
Frio e Peso da Régua, a leste por Armamar, a sueste por Tarouca, a sudoeste por Castro Daire e a
oeste por Resende.
USF Douro Vita
Caraterização geral
USF
Douro
Vita

0a6
anos

7 a 64 anos

576

8339

65 a 74 anos

Mais 74
anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

857

893

10665

13149,5

Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 40 – Caraterização geral – USF Douro Vita

UCSP Lamego
Caraterização geral
0a6
anos
918

7 a 64 anos

65 a 74
anos

Mais 74
anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

14509

1879

1941

19247

24496,5

UCSP Lamego
Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 41 – Caraterização geral – UCSP Lamego
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Moimenta da Beira é sede de um município com 219,48 km² de área e 11.500 habitantes
(2001), subdividido em 20 freguesias. Confronta a norte com Armamar e Tabuaço, a sul com
Satão, Sernancelhe a leste e a poente Tarouca e Vila Nova de Paiva.
Caraterização geral

UCSP

0a

7a

65 a

Mais

6 anos

64 anos

74 anos

74 anos

604

7841

1122

1350

Total
Ponderado
(31 Dez 2010)
10917

14366

Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 42 – Caraterização geral – Moimenta da Beira

É premente suprir a falta de profissionais médicos pela situação grave que se avizinha
provocada pela eminente aposentação de mais 2 profissionais.
Penedono é sede de um município com 133,7 km² de área e 3.445 habitantes (2001),
subdividido em 9 freguesias. O município é limitado a norte e noroeste pelo município de São João
da Pesqueira, a leste por Vila Nova de Foz Côa e por Meda, a sul por Trancoso e a oeste por
Sernancelhe.
Caraterização geral
0 a 6 anos

7 a 64
anos

65 a 74 anos

Mais 74
anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

154

2325

356

500

3335

4518

UCSP
Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)

Tabela 43 – Caraterização geral – Penedono

São João da Pesqueira é sede de um município com 267,6 km² de área e 8.653 habitantes
(2001), subdividido em 14 freguesias. O município é limitado a norte pelo Douro e o município de
Alijó, a nordeste por Carrazeda de Ansiães, a leste por Vila Nova de Foz Côa, a sueste por
Penedono, a sul por Sernancelhe, a oeste por Tabuaço e a noroeste por Sabrosa.
Caraterização geral

UCSP

0 a 6 anos

7 a 64 anos

65 a 74 anos

Mais 74 anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

459

6363

827

994

8643

11190,5

Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 44 – Caraterização geral – São João da Pesqueira
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Sernancelhe é sede de um município com 231,42 km² de área e 6.227 habitantes (2001),
subdividido em 17 freguesias. O município é limitado a norte pelos municípios de Tabuaço e São
João da Pesqueira, a leste por Penedono e Trancoso, a sul por Aguiar da Beira, a sudoeste por
Sátão e a noroeste por Moimenta da Beira.
Caraterização geral

UCSP

0a

7a

65 a

Mais

6 anos

64 anos

74 anos

253

3919

688

74 anos

Total
(31 Dez 2010)

Ponderado

731

5591

7502

Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 45 – Caraterização geral – Sernancelhe

Tabuaço é sede de um município com 133,9 km² de área e 6.785 habitantes (2001),
subdividido em 17 freguesias. O município é limitado a norte pelo município de Sabrosa, a leste
por São João da Pesqueira, a sudeste por Sernancelhe, a sudoeste por Moimenta da Beira e a oeste
por Armamar.
Caraterização geral
0 a 6 anos

7 a 64 anos

65 a 74 anos

Mais 74
anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

272

4595

632

830

6329

8342

UCSP
Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 46 – Caraterização geral – Tabuaço

Tarouca é uma pequena cidade sede de um município com 102 km² de área e 8.325
habitantes (2001), subdividido em 10 freguesias. O município é limitado a nordeste pelo município
de Armamar, a leste por Moimenta da Beira, a sul por Vila Nova de Paiva, a sudoeste por Castro
Daire e a noroeste pela grande cidade de Lamego.
Caracterização geral
0 a 6 anos

7 a 64 anos

65 a 74
anos

560

7558

900

Mais 74
anos

Total
(31 Dez
2010)

Ponderado

987

10005

12665,5

UCSP
Compromisso Assistencial (de acordo com o PT)
Tabela 47 – Caraterização geral – Tarouca
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COMO VIVEMOS E QUE SAÚDE TEMOS
População residente
Proporção de população residente
feminina

75.044

Utentes inscritos

82.129

51,5%

Utentes S/Médico de família

6.339

Utentes utilizadores

56.294

Taxa de utilização

70,9%

Proporção de população residente,
com mais de 14 anos, com pelo
menos a escolaridade obrigatória

22,0%

Índice de poder de compra per
capita

61,0%

Taxa Bruta de Natalidade

6,6‰

Índice de dependência total

49,5%

Índice de envelhecimento

146,4%

Densidade populacional

55%

Incidência de amputações em
diabéticos

0.9%

Incidência de AVC

39,4%

Recém nascidos de termo com
baixo peso

0.9%

Taxa de Mortalidade Padronizada
por todas as causas
Taxa de anos potenciais de vida
perdidos
Taxa bruta de mortalidade de cancro
da mama feminino antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por
cancro do colo do útero antes dos 65
anos
Taxa bruta de mortalidade por
cancro do cólon e reto antes dos 65
Taxa bruta de mortalidade por
doença isquémica cardíaca antes dos
65 anos
Taxa bruta de mortalidade por
acidente vascular cerebral antes dos
65 anos
Taxa bruta de mortalidade por
HIV/SIDA antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por
suicídio antes dos 65 anos
Taxa bruta de mortalidade por
doenças atribuíveis ao álcool antes
dos 65 anos
Índice de utilização hospitalar
cirúrgica ajustado por complexidade
Índice de utilização hospitalar médica
ajustada por complexidade

596,8
4.282,9
19,9‰
2.6‰
9,9‰
1,7‰
9,9‰
1,7‰
1,7‰
34.7‰

1%
1%
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Anexo IV

Diário da República, 1.ª série — N.º 38 — 22 de Fevereiro de 2008

3— ....................................
4 — A rotulagem, publicidade e apresentação dos
produtos em questão não deve fazer referência à eventual velocidade ou quantidade de perda de peso resultante da sua utilização.»
Artigo 3.º
Produção de efeitos

O presente decreto-lei produz efeitos a 1 de Julho de
2007.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de
Dezembro de 2007. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Luís Filipe Marques Amado — António José de
Castro Guerra — António Fernando Correia de Campos.
Promulgado em 6 de Fevereiro de 2008.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 11 de Fevereiro de 2008.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
Decreto-Lei n.º 28/2008
de 22 de Fevereiro

O Programa do XVII Governo Constitucional reconheceu os cuidados de saúde primários como o pilar central
do sistema de saúde. Na verdade, os centros de saúde
constituem o primeiro acesso dos cidadãos à prestação
de cuidados de saúde, assumindo importantes funções
de promoção da saúde e prevenção da doença, prestação
de cuidados na doença e ligação a outros serviços para a
continuidade dos cuidados.
A legislação referente ao funcionamento dos centros de
saúde datava de 1971, tendo sido reformulada em 1982
e profundamente alterada em 1999, pelo Decreto-Lei
n.º 157/99, de 10 de Maio. Este último diploma, visionário,
estabelecia um modelo ideal de centro de saúde. Contudo,
estava desajustado da realidade portuguesa, motivo pelo
qual teve pouca ou nenhuma aplicação prática.
Este diploma foi revogado em 2003, pelo Decreto-Lei
n.º 60/2003, de 1 de Abril, diploma altamente contestado,
por não ter em conta a diversidade das dimensões dos
centros de saúde nem lhes conferir qualquer autonomia.
Traduziu-se, pois, numa tentativa de melhorar o acesso
aos cuidados de saúde que, infelizmente, não teve sucesso.
Ficou, assim, prevista no Programa do XVII Governo
Constitucional, a revogação do Decreto-Lei n.º 60/2003,
de 1 de Abril, e a sua substituição por novo diploma.
A revogação operou-se pelo Decreto-Lei n.º 88/2005, de
3 de Junho.
O Governo esteve, desde então, a estudar aquela que
considera ser a melhor forma de incrementar o acesso dos
cidadãos à prestação de cuidados de saúde, assim como
a melhor forma de os gerir, sem esquecer os ganhos em
saúde conseguidos pelas unidades de saúde familiar. Deste
estudo resultou o presente decreto-lei.
Uma das principais novidades da presente intervenção
legislativa consiste na criação de agrupamentos de centros
de saúde (ACES), serviços públicos de saúde com autonomia administrativa, constituídos por várias unidades funcionais, que agrupam um ou mais centros de saúde, e que

têm por missão garantir a prestação de cuidados de saúde
primários à população de determinada área geográfica.
Destas unidades funcionais constam as unidades de
saúde familiar, as unidades de cuidados de saúde personalizados, as unidades de cuidados na comunidade,
as unidades de saúde pública e as unidades de recursos
assistenciais partilhados, podendo ainda existir outras unidades ou serviços que venham a ser considerados como
necessários pelas administrações regionais de saúde. Cada
unidade funcional assenta numa equipa multiprofissional,
com autonomia organizativa e técnica, estando garantida
a intercooperação com as demais unidades funcionais do
centro de saúde e do ACES.
Está prevista a existência de um conselho da comunidade, sendo ainda mantido o Gabinete do Cidadão.
Para efeitos de gestão, salienta-se a existência de
contratos-programa, enquanto acordos celebrados entre
o director executivo do ACES e o conselho directivo da
administração regional de saúde pelo qual se estabelecem,
qualitativa e quantitativamente, os objectivos do ACES e
os recursos afectados ao seu cumprimento e se fixam as
regras relativas à respectiva execução.
Prevê-se que o presente decreto-lei possa, finalmente,
dar estabilidade à organização da prestação de cuidados de
saúde primários, permitindo uma gestão rigorosa, equilibrada, ciente das necessidades das populações e, acima de
tudo, prevê-se a melhoria no acesso aos cuidados de saúde
para se poderem alcançar maiores ganhos em saúde.
Foi ouvida a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
Foi promovida a audição à Associação Nacional de
Freguesias.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido
pela lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90,
de 24 de Agosto, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I
Caracterização geral e criação dos agrupamentos
de centros de saúde
Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto-lei cria os agrupamentos de centros
de saúde do Serviço Nacional de Saúde, abreviadamente
designados por ACES, e estabelece o seu regime de organização e funcionamento.
Artigo 2.º
Natureza jurídica

1 — Os ACES são serviços de saúde com autonomia
administrativa, constituídos por várias unidades funcionais,
que integram um ou mais centros de saúde.
2 — O centro de saúde componente dos ACES é um
conjunto de unidades funcionais de prestação de cuidados de saúde primários, individualizado por localização e
denominação determinadas.
3 — Os ACES são serviços desconcentrados da respectiva Administração Regional de Saúde, I. P. (ARS, I. P.),
estando sujeitos ao seu poder de direcção.
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Artigo 3.º
Missão e atribuições

1 — Os ACES têm por missão garantir a prestação de
cuidados de saúde primários à população de determinada
área geográfica.
2 — Para cumprir a sua missão, os ACES desenvolvem
actividades de promoção da saúde e prevenção da doença,
prestação de cuidados na doença e ligação a outros serviços
para a continuidade dos cuidados.
3 — Os ACES desenvolvem também actividades de
vigilância epidemiológica, investigação em saúde, controlo
e avaliação dos resultados e participam na formação de
diversos grupos profissionais nas suas diferentes fases,
pré-graduada, pós-graduada e contínua.
Artigo 4.º
Jurisdição

1 — É fixado em 74 o número máximo de ACES, sendo
a delimitação da sua área geográfica fixada por portaria
conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças, da Administração Pública, da administração local e da saúde, ouvidos os municípios da área
abrangida, sob proposta fundamentada do conselho directivo da respectiva ARS, I. P.
2 — A delimitação geográfica dos ACES deve corresponder a NUTS III, a um agrupamento de concelhos ou
a um concelho, devendo ter em conta a necessidade da
combinação mais eficiente dos recursos disponíveis e os
seguintes factores geodemográficos:
a) O número de pessoas residentes na área do ACES,
que não deve, em regra, ser inferior a 50 000 nem superior
a 200 000;
b) A estrutura de povoamento;
c) O índice de envelhecimento;
d) A acessibilidade da população ao hospital de referência.
3 — Podem ainda ser criados ACES correspondentes a
grupos de freguesias, ouvido o município respectivo.
4 — A proposta da ARS, I. P., referida no n.º 1 deve
conter, além do previsto no número anterior:
a) A identificação dos centros de saúde a integrar no
ACES;
b) A área geográfica e a população abrangidas por cada
um desses centros de saúde;
c) A identificação, por grupo profissional, dos recursos
humanos a afectar a cada centro de saúde;
d) A denominação do ACES;
e) A identificação das instalações onde o ACES tem
sede.
Artigo 5.º
Âmbito de intervenção

2 — Para fins de saúde comunitária e de apoio domiciliário, são abrangidas por cada centro de saúde as pessoas residentes na respectiva área geográfica, ainda que
temporariamente.
3 — Para fins de cuidados personalizados, são utentes
de um centro de saúde todos os cidadãos que nele queiram
inscrever-se, com prioridade, havendo carência de recursos,
para os residentes na respectiva área geográfica.
Artigo 6.º
Funcionamento

1 — Os centros de saúde devem assegurar aos utentes
a máxima acessibilidade possível, nomeadamente através
do princípio de atendimento no próprio dia e marcação de
consultas para hora determinada.
2 — Os centros de saúde asseguram o seu funcionamento normal entre as 8 e as 20 horas nos dias úteis, podendo o horário de funcionamento ser alargado até às
24 horas, nos dias úteis, e, eventualmente, aos sábados,
domingos e feriados, em função das necessidades em saúde
da população e características geodemográficas da área por
eles abrangida e da disponibilidade de recursos.
3 — O horário de funcionamento dos centros de saúde
e das suas unidades deve ser publicitado, designadamente,
através de afixação no exterior e interior das instalações.
CAPÍTULO II
Unidades funcionais de prestação de cuidados
de saúde
Artigo 7.º
Unidades funcionais

1 — Os ACES podem compreender as seguintes unidades funcionais:
a) Unidade de saúde familiar (USF);
b) Unidade de cuidados de saúde personalizados
(UCSP);
c) Unidade de cuidados na comunidade (UCC);
d) Unidade de saúde pública (USP);
e) Unidade de recursos assistenciais partilhados
(URAP);
f) Outras unidades ou serviços, propostos pela respectiva
ARS, I. P., e aprovados por despacho do Ministro da Saúde,
e que venham a ser considerados como necessários.
2 — Em cada centro de saúde componente de um ACES
funciona, pelo menos, uma USF ou UCSP e uma UCC ou
serviços desta.
3 — Cada ACES tem somente uma USP e uma
URAP.
Artigo 8.º

1 — Os centros de saúde componentes de ACES intervêm nos âmbitos:

Características comuns

a) Comunitário e de base populacional;
b) Personalizado, com base na livre escolha do médico
de família pelos utentes;
c) Do exercício de funções de autoridade de saúde.

Cada unidade funcional é constituída por uma equipa
multiprofissional, com autonomia organizativa e técnica
e actua em intercooperação com as demais unidades funcionais do centro de saúde e do ACES.
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Artigo 9.º
Unidade de saúde familiar

Sem prejuízo da aplicação do regime previsto no presente decreto-lei às USF enquanto unidades integradas em
ACES, elas são disciplinadas por legislação específica.
Artigo 10.º
Unidade de cuidados de saúde personalizados

1 — A UCSP tem estrutura idêntica à prevista para USF
e presta cuidados personalizados, garantindo a acessibilidade, a continuidade e a globalidade dos mesmos.
2 — A equipa da UCSP é composta por médicos, enfermeiros e administrativos não integrados em USF.
Artigo 11.º
Unidade de cuidados na comunidade

1 — A UCC presta cuidados de saúde e apoio psicológico e social de âmbito domiciliário e comunitário, especialmente às pessoas, famílias e grupos mais vulneráveis,
em situação de maior risco ou dependência física e funcional ou doença que requeira acompanhamento próximo,
e actua ainda na educação para a saúde, na integração em
redes de apoio à família e na implementação de unidades
móveis de intervenção.
2 — A equipa da UCC é composta por enfermeiros,
assistentes sociais, médicos, psicólogos, nutricionistas,
fisioterapeutas, terapeutas da fala e outros profissionais,
consoante as necessidades e a disponibilidade de recursos.
3 — O ACES participa, através da UCC, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, integrando a
equipa coordenadora local.
4 — À UCC compete constituir a equipa de cuidados continuados integrados, prevista no Decreto-Lei
n.º 101/2006, de 6 de Junho.
Artigo 12.º
Unidade de saúde pública

1 — A USP funciona como observatório de saúde da área
geodemográfica do ACES em que se integra, competindo-lhe, designadamente, elaborar informação e planos em
domínios da saúde pública, proceder à vigilância epidemiológica, gerir programas de intervenção no âmbito da
prevenção, promoção e protecção da saúde da população
em geral ou de grupos específicos e colaborar, de acordo
com a legislação respectiva, no exercício das funções de
autoridade de saúde.
2 — A equipa da USP é composta por médicos de saúde
pública, enfermeiros de saúde pública ou de saúde comunitária e técnicos de saúde ambiental, integrando ainda,
em permanência ou em colaboração temporária, outros
profissionais que forem considerados necessários na área
da saúde pública.
3 — As funções de autoridade de saúde são exercidas,
a nível dos ACES, por médicos de saúde pública, que são
nomeados nos termos de legislação própria.
4 — A autoridade de saúde a nível dos ACES integra-se
na cadeia hierárquica directa das autoridades de saúde,
nos termos do disposto na base XIX da Lei n.º 48/90, de
24 de Agosto.

5 — O coordenador da USP indica, de entre os profissionais de saúde pública dos ACES, e sempre que solicitado,
o seu representante nos órgãos municipais com responsabilidades de saúde.
Artigo 13.º
Unidade de recursos assistenciais partilhados

1 — A URAP presta serviços de consultoria e assistenciais às unidades funcionais referidas nos artigos anteriores
e organiza ligações funcionais aos serviços hospitalares.
2 — A equipa da URAP é composta por médicos de
várias especialidades, que não de medicina geral e familiar
e de saúde pública, bem como assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, técnicos de saúde
oral e outros profissionais não afectos totalmente a outras
unidades funcionais.
Artigo 14.º
Coordenação das unidades funcionais

1 — Cada unidade funcional tem um coordenador.
2 — Ao coordenador da unidade funcional compete,
designadamente:
a) Programar as actividades da unidade, elaborando o
plano anual de acção com a respectiva dotação orçamental
previsional;
b) Assegurar o funcionamento eficiente da unidade e o
cumprimento dos objectivos programados, promovendo e
incentivando a participação dos profissionais na gestão da
unidade e a intercooperação com as diferentes unidades
funcionais existentes no centro de saúde e no ACES;
c) Assegurar a qualidade dos serviços prestados e a sua
melhoria contínua, controlando e avaliando sistematicamente o desempenho da unidade;
d) Promover, ouvindo os profissionais da unidade, a
consolidação das boas práticas na prescrição e a observância das mesmas;
e) Elaborar o regulamento interno da unidade e propô-lo,
para aprovação, ao director executivo;
f) Elaborar o relatório anual de actividades;
g) Representar a unidade perante o director executivo.
Artigo 15.º
Designação dos coordenadores

1 — Os coordenadores são designados por decisão
fundamentada do director executivo do ACES, depois
de ouvido o conselho clínico, de entre profissionais com
conhecimentos e experiência adequados ao exercício da
função, nos seguintes termos:
a) O coordenador da UCSP é designado de entre médicos especialistas de medicina geral e familiar habilitados
com o grau de consultor com pelo menos cinco anos de
experiência efectiva na especialidade;
b) O coordenador da UCC é designado de entre enfermeiros com pelo menos a categoria de enfermeiro especialista e com experiência efectiva na respectiva área
profissional;
c) O coordenador da URAP é designado de entre profissionais de saúde com pelo menos cinco anos de experiência
na respectiva área profissional;

1185

Diário da República, 1.ª série — N.º 38 — 22 de Fevereiro de 2008
d) O coordenador da USP é designado de entre médicos
da especialidade de saúde pública habilitados com o grau de
consultor e com experiência efectiva na especialidade.
2 — Constituem critérios preferenciais de designação:
a) A competência demonstrada no exercício de funções
de coordenação e gestão de equipa na área dos cuidados
de saúde primários;
b) A competência técnica;
c) A formação em gestão, preferencialmente na área
da saúde.
Artigo 16.º
Regime de exercício de funções

1 — Os coordenadores são designados por um período
não superior a três anos, renovável por iguais períodos.
2 — Nos 90 dias seguintes à designação, o director executivo e o coordenador assinam uma carta de missão, que
constitui um compromisso onde, de forma explícita, são
definidos os objectivos, devidamente quantificados e calendarizados, a atingir no decurso do exercício de funções.
3 — Os coordenadores exercem as funções de coordenação sem prejuízo do exercício normal das suas funções
profissionais.
4 — As funções de coordenador são incompatíveis com
as de director executivo do ACES.
Artigo 17.º
Cessação de funções

1 — As funções de coordenador cessam:
a) No termo do prazo fixado para o exercício de funções;
b) Na data da tomada de posse em outro cargo ou função
incompatíveis com o exercício das funções de coordenação;
c) Por renúncia, mediante carta dirigida ao director
executivo;
d) Por acordo entre o coordenador e o director executivo;
e) Não realização dos objectivos previstos, designadamente dos constantes da carta de missão;
f) Por decisão do director executivo, com fundamento
em conveniência de serviço.
2 — Verificando-se o previsto na alínea a) do número
anterior, o coordenador mantém-se em funções até nova
designação, até ao prazo máximo de 90 dias.
3 — A renúncia produz efeito 30 dias após a recepção
da carta, salvo se entretanto for designado outro coordenador.
CAPÍTULO III
Órgãos do ACES e serviços de apoio
SECÇÃO I
Órgãos de administração e fiscalização

Artigo 18.º
Órgãos

São órgãos do ACES:
a) O director executivo;
b) O conselho executivo;

c) O conselho clínico;
d) O conselho da comunidade.
SUBSECÇÃO I

Director executivo

Artigo 19.º
Designação

1 — O director executivo é designado pelo membro do
Governo responsável pela área da saúde, sob proposta fundamentada do conselho directivo da respectiva ARS, I. P.
2 — O director executivo deve possuir licenciatura,
constituindo critérios preferenciais de designação:
a) A competência demonstrada no exercício, durante
pelo menos três anos, de funções de coordenação e gestão
de equipa, e planeamento e organização, mormente na
área da saúde;
b) A formação em administração ou gestão, preferencialmente na área da saúde.
3 — A competência referida no n.º 1 pode ser delegada
no conselho directivo da ARS, I. P.
Artigo 20.º
Competência

1 — O director executivo gere as actividades, os recursos humanos, financeiros e de equipamento do ACES,
competindo-lhe:
a) Representar o ACES;
b) Celebrar contratos-programa com o conselho directivo da ARS, I. P., e contratos de execução com as
unidades funcionais do ACES, e zelar pelo respectivo
cumprimento;
c) Elaborar os planos plurianuais e anuais de actividades
do ACES, com os respectivos orçamentos, e submetê-los à
aprovação do conselho directivo da respectiva ARS, I. P.;
d) Promover a instalação e o funcionamento de sistema
eficaz de informação e comunicação;
e) Verificar a regularidade da contabilidade e da escrituração;
f) Avaliar o desempenho das unidades funcionais e de
serviços de apoio e responsabilizá-los pela utilização dos
meios postos à sua disposição e pela realização dos objectivos ordenados ou acordados;
g) Promover a intercooperação das unidades funcionais,
nomeadamente através de reuniões periódicas com os respectivos coordenadores;
h) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos,
patrimoniais e tecnológicos afectos à sua unidade orgânica,
optimizando os meios e adoptando medidas que permitam
simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;
i) Identificar as necessidades de formação específica
dos funcionários da sua unidade orgânica e propor a frequência das acções de formação consideradas adequadas
ao suprimento das referidas necessidades, sem prejuízo do
direito à autoformação;
j) Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho
por parte dos funcionários da sua unidade orgânica;
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l) Autorizar a passagem de certidões de documentos
arquivados na respectiva unidade orgânica, excepto quando
contenham matéria confidencial ou reservada, bem como
a restituição de documentos aos interessados;
m) Autorizar o exercício de funções a tempo parcial;
n) Justificar ou injustificar faltas;
o) Conceder licenças e autorizar o regresso à actividade, com excepção da licença sem vencimento por um
ano por motivo de interesse público e da licença de longa
duração;
p) Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar
o respectivo plano anual;
q) Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido por motivo de doença;
r) Autorizar a inscrição e participação do pessoal em
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de
formação em regime de autoformação ou outras iniciativas
semelhantes que decorram em território nacional quando
não importem custos para o serviço;
s) Autorizar o pessoal a comparecer em juízo quando
requisitado nos termos da lei de processo;
t) Outras que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo
conselho directivo da respectiva ARS, I. P.
2 — O director executivo designa, em cada centro de
saúde, um coordenador de unidade funcional como seu
representante, quer para contactos com a comunidade, quer
para a gestão quotidiana das instalações e equipamentos
do centro de saúde.
Artigo 21.º
Regime de exercício de funções

1 — O director executivo é designado por um período
não superior a três anos, renovável por iguais períodos.
2 — Nas suas faltas e impedimentos, o director executivo é substituído pelo presidente do conselho clínico.
3 — O director executivo é equiparado, para efeitos
remuneratórios, a cargo de direcção superior de 2.º grau.
Artigo 22.º
Cessação de funções

1 — As funções do director executivo cessam:
a) No termo do prazo fixado para o exercício do
cargo;
b) Na data da tomada de posse em outro cargo ou função
incompatíveis com o exercício das funções de director
executivo;
c) Por renúncia do director executivo, mediante carta
dirigida ao presidente do conselho directivo da ARS, I. P.;
d) Por acordo entre o director executivo e o conselho
directivo da ARS, I. P.;
e) Por deliberação do conselho directivo da ARS, I. P.,
com fundamento em incumprimento dos deveres de director executivo.
2 — Verificando-se o previsto na alínea a) do número
anterior, o director executivo mantém-se em funções até
nova designação.
3 — A renúncia produz efeito 30 dias após a recepção
da carta, salvo se entretanto for designado outro director
executivo.

SUBSECÇÃO II

Conselho executivo

Artigo 23.º
Composição

O conselho executivo é composto:
a) Pelo director executivo, que preside;
b) Pelo presidente do conselho clínico;
c) Pelo presidente do conselho da comunidade.
Artigo 24.º
Competência

Compete ao conselho executivo:
a) Aprovar os planos plurianuais e anuais de actividades
das várias unidades funcionais, com as respectivas dotações
orçamentais;
b) Elaborar o relatório anual de actividades e a conta de
gerência e submetê-los à aprovação do conselho directivo
da respectiva ARS, I. P.;
c) Elaborar o regulamento interno de funcionamento do
ACES e submetê-lo à aprovação do conselho directivo da
respectiva ARS, I. P., num prazo de 90 dias;
d) Assegurar a articulação do ACES, em matérias de
saúde, com os municípios da sua área geográfica;
e) Celebrar, com autorização do conselho directivo da
ARS, I. P., protocolos de colaboração ou apoio e contratos
de prestação de serviços com outras entidades, públicas ou
não, nomeadamente com as autarquias locais;
f) Promover a divulgação pública, pelos meios adequados, inclusive em sítio na Internet, de informações sobre
os serviços prestados nos centros de saúde do ACES, dos
planos e relatórios de actividades e dos pareceres dados
sobre eles pelo conselho da comunidade, de indicadores
de satisfação dos utentes e dos profissionais, de projectos
de qualidade a executar em unidades funcionais e da composição dos órgãos do ACES.
SUBSECÇÃO III

Conselho clínico

Artigo 25.º
Composição e designação

1 — O conselho clínico é composto por um presidente
e três vogais.
2 — O presidente é um médico da especialidade de
medicina geral e familiar habilitado pelo menos com o grau
de consultor e com experiência efectiva na especialidade,
a exercer funções no ACES.
3 — Os vogais do conselho clínico são:
a) Um médico da especialidade de saúde pública, habilitado pelo menos com o grau de consultor e com experiência
efectiva na especialidade, a exercer funções no ACES;
b) Um enfermeiro com a categoria de, pelo menos,
enfermeiro especialista e com experiência efectiva nos
cuidados de saúde primários, a exercer funções no ACES;
c) Um profissional designado de entre profissionais de
saúde do ACES, a exercer funções no ACES.
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4 — O presidente é designado por deliberação fundamentada do conselho directivo da respectiva ARS, I. P.,
sob proposta do director executivo.
5 — Os vogais são designados pelo conselho directivo
da respectiva ARS, I. P., sob proposta fundamentada do
presidente do conselho clínico.
6 — Os membros do conselho clínico devem possuir
conhecimentos técnicos em cuidados de saúde primários,
prática em processos de garantia de qualidade dos cuidados
e em processos de auditoria, bem como dominar as técnicas
de gestão do risco.
Artigo 26.º
Competência

Compete ao conselho clínico:
a) Avaliar a efectividades dos cuidados de saúde prestados;
b) Dar directivas e instruções para o cumprimento das
normas técnicas emitidas pelas entidades competentes,
nomeadamente no que se refere à observância dos programas nacionais;
c) Fixar procedimentos que garantam a melhoria contínua da qualidade dos cuidados de saúde;
d) Aprovar orientações clínicas relativas à prescrição
de medicamentos e meios complementares de diagnóstico
e terapêutica, bem como os protocolos clínicos adequados
às patologias mais frequentes;
e) Propor ao director executivo a realização de auditorias
externas ao cumprimento das orientações e protocolos
clínicos;
f) Apoiar o director executivo em assuntos de natureza
técnico-profissional e de gestão clínica;
g) Verificar o grau de satisfação dos profissionais do
ACES;
h) Organizar e controlar as actividades de desenvolvimento profissional contínuo e de investigação;
i) Decidir sobre conflitos de natureza técnica.
Artigo 27.º
Presidente

1 — Compete especialmente ao presidente do conselho
clínico:
a) Assegurar em continuidade as actividades decorrentes
das competências do conselho clínico;
b) Convocar as reuniões do conselho e dirigir as mesmas;
c) Coordenar as actividades do conselho;
d) Exercer voto de qualidade.
2 — O presidente do conselho clínico é substituído, nas
suas faltas e impedimentos, pelo vogal médico que, para
o efeito, seja por ele designado.
Artigo 28.º
Reuniões

O conselho clínico reúne-se ordinariamente uma vez
por mês e, extraordinariamente, quando seja convocado
pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido dos dois
vogais.

Artigo 29.º
Regime de exercício de funções

1 — Os membros do conselho clínico são designados
por um período não superior a três anos, renovável por
iguais períodos.
2 — Os membros do conselho clínico podem ser dispensados parcialmente do exercício das suas funções profissionais.
3 — As funções de membro do conselho clínico são
incompatíveis com as de director executivo do ACES, sem
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 21.º, e com as de
coordenador de unidade funcional.
4 — Ao presidente do conselho clínico é atribuído um
suplemento remuneratório a fixar por despacho conjunto
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças, da Administração Pública e da saúde.
5 — Aos vogais do conselho clínico é atribuído um
suplemento remuneratório a fixar por despacho conjunto
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças, da Administração Pública e da saúde.
Artigo 30.º
Cessação de funções

1 — As funções de membro do conselho clínico cessam:
a) No termo do prazo fixado para o exercício do cargo;
b) Na data da tomada de posse noutro cargo ou função
incompatíveis com o exercício das funções de membro
do conselho clínico;
c) Por renúncia, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho directivo da ARS, I. P.;
d) Por acordo entre o membro do conselho clínico e o
conselho directivo da ARS, I. P.;
e) Por deliberação do conselho directivo da ARS, I. P.,
com fundamento em incumprimento dos deveres de membro do conselho clínico.
2 — Verificando-se o previsto na alínea a) do número
anterior, o membro do conselho clínico mantém-se em
funções até nova designação.
3 — A renúncia produz efeito 30 dias após a recepção da
carta, salvo se entretanto for designado outro membro.
SUBSECÇÃO IV

Conselho da Comunidade

Artigo 31.º
Composição e designação

1 — O conselho da comunidade é composto por:
a) Um representante indicado pelas câmaras municipais
da área de actuação do ACES, que preside;
b) Um representante de cada município abrangido pelo
ACES, designado pelas respectivas assembleias municipais;
c) Um representante do centro distrital de segurança
social, designado pelo conselho directivo;
d) Um representante das escolas ou agrupamentos de
escolas, designado pelo director regional de educação;
e) Um representante das instituições particulares de
solidariedade social, designado, anualmente, pelo órgão
executivo de associação representativa das mesmas, em
regime de rotatividade;
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f) Um representante da associação de utentes do ACES,
designado pela respectiva direcção;
g) Um representante das associações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social,
designado pelo respectivo presidente, sob proposta daquelas;
h) Um representante das associações de empregadores
com assento na Comissão Permanente de Concertação
Social, designado pelo respectivo presidente, sob proposta
daquelas;
i) Um representante do hospital de referência, designado
pelo órgão de administração;
j) Um representante das equipas de voluntariado social,
designado por acordo entre as mesmas;
l) Um representante da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens.

2 — As deliberações são tomadas por maioria simples
dos votos.
3 — O conselho da comunidade reúne-se em instalações
indicadas pelo director executivo do ACES, que presta o demais apoio logístico.

2 — Os membros do conselho da comunidade são designados por um período de três anos, renovável por iguais
períodos, sem prejuízo da sua substituição, a todo o tempo,
pelas entidades que os designaram.

Artigo 36.º

Artigo 32.º
Competência

Compete designadamente ao conselho da comunidade:
a) Dar parecer sobre os planos plurianuais e anuais de
actividades do ACES e respectivos orçamentos, antes de
serem aprovados;
b) Acompanhar a execução dos planos de actividade,
podendo para isso obter do director executivo do ACES
as informações necessárias;
c) Alertar o director executivo para factos reveladores de
deficiências graves na prestação de cuidados de saúde;
d) Dar parecer sobre o relatório anual de actividades e
a conta de gerência, apresentados pelo director executivo;
e) Assegurar a articulação do ACES, em matérias de
saúde, com os municípios da sua área geográfica;
f) Propor acções de educação e promoção da saúde e
de combate à doença a realizar pelo ACES em parceria
com os municípios e demais instituições representadas no
conselho da comunidade;
g) Dinamizar associações e redes de utentes promotoras
de equipas de voluntariado.
Artigo 33.º
Presidente

1 — O presidente é indicado pelas câmaras municipais
da área de actuação do ACES.
2 — Ao presidente compete especialmente:
a) Representar o conselho da comunidade;
b) Convocar e dirigir as reuniões;
c) Assegurar a ligação do conselho da comunidade aos
outros órgãos do ACES, especialmente ao director executivo.
Artigo 34.º
Funcionamento

1 — O conselho da comunidade reúne ordinariamente
uma vez por semestre e, extraordinariamente, sempre que
for convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou a
pedido de dois terços dos seus membros.

SECÇÃO II
Serviços de apoio

Artigo 35.º
Serviços

Nos ACES funcionam, na dependência do director executivo, os seguintes serviços de apoio:
a) Unidade de apoio à gestão;
b) Gabinete do cidadão.

Unidade de apoio à gestão

1 — A unidade de apoio à gestão, organizada numa
lógica de concentração dos serviços não assistenciais do
ACES, presta apoio administrativo e geral ao director
executivo, ao conselho clínico e às unidades funcionais,
cabendo-lhe designadamente:
a) Prestar assessoria técnica em todos os domínios da
gestão do ACES;
b) Acompanhar a execução dos contratos-programa celebrados entre o ACES e o conselho directivo da ARS, I. P.;
c) Colaborar na elaboração dos planos de actividade e
orçamentos e acompanhar a respectiva execução;
d) Analisar a eficácia das políticas de gestão dos recursos humanos, dos equipamentos e financeira e elaborar
os respectivos relatórios anualmente e quando solicitados
pelo director executivo;
e) Monitorizar e disponibilizar informação sobre facturação e prescrição;
f) Assegurar e organizar os procedimentos administrativos respeitantes à gestão de bens e equipamentos afectos
ao ACES e garantir o controlo de consumos;
g) Assegurar o aprovisionamento, gestão e controlo de
vacinas, contraceptivos e demais medicamentos e material
de consumo clínico;
h) Coordenar os serviços de segurança, apoio e vigilância ao ACES e suas unidades funcionais.
2 — A unidade de apoio à gestão exerce as suas funções
em articulação funcional com os serviços de apoio da respectiva ARS, I. P., nomeadamente através da utilização de
serviços partilhados.
3 — A unidade de apoio à gestão tem um responsável, designado pelo director executivo do ACES, de entre licenciados
com experiência e formação preferencial nas áreas de economia, gestão ou administração e experiência na área da saúde.
4 — Para o exercício das tarefas enunciadas na alínea g)
do n.º 1 é designado um técnico superior com formação e
experiência adequadas.
Artigo 37.º
Gabinete do cidadão

1 — Compete especialmente ao gabinete do cidadão:
a) Verificar as condições de acesso dos utentes aos
cuidados de saúde;
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b) Informar os utentes dos seus direitos e deveres como
utilizadores dos cuidados de saúde primários;
c) Receber observações, sugestões e reclamações dos
utentes relativas aos cuidados prestados e responder às
mesmas;
d) Verificar regularmente o grau de satisfação dos utentes do ACES.
2 — O gabinete do cidadão organiza canais de comunicação com cada centro de saúde do ACES.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 40.º
Cessação de comissões de serviço

As comissões de serviço dos actuais directores de centros de saúde cessam no momento da tomada de posse do
director executivo do ACES que integre tais centros.
Artigo 41.º

CAPÍTULO IV

Extinção de sub-regiões

Instrumentos de gestão

1 — Com a criação dos ACES são extintas todas as
sub-regiões de saúde.
2 — A extinção de cada sub-região de saúde ocorre com
a entrada em vigor da portaria que procede à criação do
último ACES nessa sub-região.
3 — As ARS, I. P., sucedem nas atribuições das sub-regiões de saúde referidas nos números anteriores, sem
prejuízo daquelas que tenham sido atribuídas, pelo presente
decreto-lei, aos ACES, ou daquelas que sejam atribuídas a
unidades locais de saúde, criadas por diploma próprio.
4 — Para cumprimento do disposto nos números anteriores, é aplicável a legislação em vigor em matéria de
reorganização dos serviços públicos e de regime comum
de mobilidade dos funcionários e agentes da Administração Pública.
5 — É definido como critério geral e abstracto de selecção de pessoal necessário à prossecução das atribuições constantes do presente diploma e daquelas nas quais
sucedem as ARS, I. P., nos termos do número anterior, o
exercício de funções nas sub-regiões extintas pelo presente
decreto-lei.

Artigo 38.º
Instrumentos de gestão

São instrumentos de gestão do ACES:
a) O regulamento interno;
b) Os planos plurianuais e anuais de actividades e respectivos orçamentos;
c) Os relatórios de actividades;
d) O contrato-programa.
Artigo 39.º
Contratos-programa

1 — Para efeitos do presente decreto-lei, contrato-programa é o acordo celebrado entre o director executivo
do ACES e o conselho directivo da ARS, I. P., pelo qual se
estabelecem, qualitativa e quantitativamente, os objectivos
do ACES e os recursos afectados ao seu cumprimento e se
fixam as regras relativas à respectiva execução.
2 — O contrato-programa é celebrado anualmente, devendo, designadamente:
a) Delimitar o âmbito, prioridades e modalidades da
prestação de cuidados e serviços de saúde, contemplando
os programas nacionais e assegurando a sua harmonização
e coerência em todo o Sistema Nacional de Saúde;
b) Estabelecer objectivos e metas quantitativas em cada
uma das áreas de intervenção do ACES;
c) Prever indicadores de controlo da qualidade das prestações de cuidados de saúde;
d) Definir instrumentos de acompanhamento e avaliação
das actividades assistenciais e económico-financeiras do
ACES;
e) Prever o tempo e o modo da atribuição de recursos,
em função do cumprimento das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas;
f) Estabelecer as regras a que devem obedecer as unidades do ACES a fim de poderem funcionar como centros
de produção e de custos;
g) Estabelecer os mecanismos para a continuidade da
prestação de cuidados, em especial os relativos à articulação funcional com a rede de cuidados diferenciados e a
rede de cuidados continuados integrados;
h) Prever as modalidades de apoio técnico da ARS, I. P.,
à gestão do ACES.
3 — Os modelos de contrato-programa são aprovados
por despacho do membro do Governo responsável pela
área da saúde.

Artigo 42.º
Vigência transitória do Decreto-Lei n.º 157/99, de 10 de Maio

Os centros de saúde regulados pelo Decreto-Lei
n.º 157/99, de 10 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 39/2002, de 26 de Fevereiro, e repristinado pelo Decreto-Lei n.º 88/2005, de 3 de Junho, deixam de estar sujeitos a
esse diploma a partir do momento em que são integrados
em ACES.
Artigo 43.º
Regulamentação

A regulamentação prevista no presente decreto-lei é
aprovada no prazo de 90 dias após a sua entrada em vigor.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de
Dezembro de 2007. — José Sócrates Carvalho Pinto de
Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Rui Carlos Pereira — José António Fonseca Vieira da Silva — António
Fernando Correia de Campos — Maria de Lurdes Reis
Rodrigues.
Promulgado em 12 de Fevereiro de 2008.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 13 de Fevereiro de 2008.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

