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Resumo 

Os serviços de apoio domiciliário são uma resposta social e que se dirigem, 

predominantemente, a pessoas idosas, por apresentarem mais dificuldades na vida diária 

e necessitarem de maior acompanhamento. São também dirigidos a pessoas com 

diferentes graus de deficiência e dependência e que careçam de cuidados no domicílio. 

São exemplos destes serviços: higiene e conforto pessoal, medicação, arrumação e 

limpezas, preparação e acompanhamento de refeições e tratamento de roupas. 

 

É necessário sensibilizar a sociedade para uma melhor adaptação e aceitação do idoso 

na vida social. 

 

Com este estudo pretendemos perceber a perceção da qualidade dos serviços de apoio 

domiciliário que são a resposta social ao alcance dos prestadores de cuidados informais.  

 

Palavras-chave: prestador de cuidados informal, qualidade percebida, serviços de 

apoio domiciliário 



 

Abstract 

The home support services are a social response and targeted, predominantly the 

elderly, because they have more difficulties in daily life and require closer monitoring. 

Are also directed at people with varying degrees of disability and dependency and in 

need of home care. Hygiene and personal comfort, medication, housekeeping and 

cleaning, meal preparation and monitoring and treatment of clothing: examples of these 

services are. 

 

It is necessary to sensitize society to better adaptation and acceptance of elderly people 

in social life. 

 

With this study we intend to realize the perception of the quality of home care that are 

the social response to the scope of informal care. 

 

Keywords: informal care, perceived quality, home support services 
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Capítulo I – Da problemática aos objetivos de 

investigação 

Este capítulo pretende apresentar a dissertação desde a problemática do estudo aos 

objetivos e questões de investigação. 

 

1.1 INTRODUÇÃO	

Nas últimas décadas verificou-se um aumento da qualidade de vida e consequentemente 

um aumento da esperança média de vida, existindo, desta forma, um envelhecimento 

crescente da população. Desta forma, as patologias relacionadas com o envelhecimento 

assumiram um papel de suma importância, existindo igualmente uma forte incremento 

de patologias, sendo exemplos destas: as doenças cardiovasculares, pneumonia, 

influenza, cancro da mama (na mulher), cancro da próstata (no homem), doença 

pulmonar crónica obstrutiva, catarata, aterosclerose, demência senil, osteoporose, 

Alzheimer, Parkinson, hipertensão arterial (HTA), diabetes mellitus, entre outras. Não 

se podem separar as doenças da velhice dos processos de envelhecimento. Estas 

doenças estão, regra geral, associadas à hospitalização, promovendo o declínio 

funcional e em consequência encaminham para o desenvolvimento de incapacidades. A 

hospitalização e repouso no leito prolongado podem agravar a situação de saúde do 

idoso, tornando-o mais frágil. É um dado adquirido que os idosos frequentemente 

sofrem simultaneamente de comorbilidades e polimorbiliades (Peila, Rodriguez, & 

Launer, 2002, Lima-Costa & Barreto, 2003, Paz, Santos, & Eidt, 2006, Rossi, 2008, 

Blagosklonny, 2009). De acordo com a World Health Organization (2011) na maioria 

dos países, está a crescer mais rápido a parcela da população com pessoas acima de 60 

anos do que em todas as outras faixas etárias, tal fenómeno resulta do aumento da 

esperança média de vida e do declive da taxa de fertilidade. 

Na Europa, as pessoas mais velhas representavam 15% da população total em 1971, 

20% em 2000, e prevê-se que sejam 35% em 2050 (Mota-Pinto, Rodrigues, Botelho, 

Veríssimo, Morais, Alves, Rosa, Oliveira, 2010 cit. Mirkin e Weinberg, 2001; 

Christensen, 2009). Os Censos 2011 revelam que o envelhecimento da população se 
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agravou na última década, tendo Portugal em 2011 cerca de 19% da população com 65 

ou mais anos de idade (Censos 2011, 2011). O envelhecimento da população mundial e 

a questão da dependência são dois importantes desafios que os países terão de enfrentar 

neste século, requerendo dessa forma maiores exigências económicas e sociais e 

necessitam de políticas e programas adequados para que a segurança social e outras 

entidades possam continuar a acompanhar as necessidades dos idosos.  

Com o aumento da população idosa, crescem igualmente os gastos governamentais para 

o sustento da fração improdutiva. Desenvolve assim a relação de dependência entre a 

parcela economicamente ativa e a não produtiva da população (Kalache, Veras, & 

Ramos, 1987) 

Segundo Kalache (1987) e Ricciardi (2013), o cuidado tradicionalmente proporcionado 

pelas famílias vai sendo progressivamente substituído, pela necessidade crescente de 

intervenção do Estado e de outras formas de cuidado por parte de instituições.O 

envelhecimento da população é um desejo natural de qualquer sociedade, sendo fulcral 

promover uma melhoria da qualidade de vida daqueles que já envelheceram ou que 

estão no processo de envelhecimento. A manutenção da autonomia e independência dos 

idosos é uma tarefa complexa que advém dessa conquista social. 

A esperança média de vida à nascença na região europeia da OMS era mais de 72 anos 

para homens e por volta de 80 anos para as mulheres em 2010. Porém, em geral, a 

esperança de vida vai dos 69 anos na Rússia para os 82 na Suíça. Especialistas em saúde 

pública asseguram que as condições que melhoram a saúde da população têm que ser 

moldadas nas políticas dos países, adaptadas às circunstâncias nacionais e regionais 

(WHO, 2011). 

Segundo os Censos 2011, o número de famílias aumentou cerca de 10,8% mas a sua 

dimensão média é de 2,6 indivíduos. Com as famílias a decrescer em dimensão e em 

estabilidade, com cada vez mais mulheres a desenvolver atividade profissional fora de 

casa, com casas cada vez mais pequenas e mais distantes, quer do local de trabalho, quer 

do local de residência dos familiares mais velhos, e com um número crescente de 

pessoas mais velhas vivendo sós, torna-se indispensável equacionar a organização e a 

prestação de cuidados a um grupo etário que necessariamente vai ter de encarar 
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situações de dependência acrescidas, com necessidade de mais apoios, tanto a nível 

pessoal como a nível de saúde (Censos 2011, 2011). 

Segundos os resultados definitivos do Censos 2011, as famílias formadas por um só 

elemento, eram cerca de 21% do total de famílias em 2011. No mesmo ano foram 

recenseadas 866 827 famílias unipessoais, tendo sido apuradas em 2001 631762. As 

famílias unipessoais constituídas por uma pessoa idosa representam a grande maioria 

das famílias unipessoais. Concentrando-se maioritariamente no interior, que possuem, 

em geral, elevados índices de envelhecimento (Censos 2011, 2011). 

Ao contrário dos índices apresentados anteriormente, a percentagem de jovens caiu de 

16% em 2001 para 15% em 2011, por outro lado a de idosos elevou-se de 16% para 

19%, o índice de envelhecimento (número de pessoas idosas, 65 e mais anos, por cada 

100 jovens,0-14 anos) subiu assim de 102, em 2001, para 129 em 2011. Aumentou o 

número de famílias, mas diminui o número médio de pessoas por família (Pordata, 

2011). 

 Em suma, nos últimos 10 anos a percentagem de jovens recuou de 16% em 2001 para 

15% em 2011. Na população idosa assistiu-se ao movimento inverso tendo passado de 

16% em 2001 para 19% em 2011, o índice de envelhecimento da população agravou-se 

para 129 (102 em 2001), o que indica que por cada 100 jovens há 128 idosos (Censos 

2011, 2011). 

A população europeia está atualmente representada por fertilidade de substituição baixa, 

esta situação tem sido uma preocupação para os políticos, colocando em causa a 

sustentabilidade demográfica da sociedade. É neste contexto que tem aumentado o 

interesse no conceito da dimensão da família (Liefbroer, 2008). Esta mudança na 

dimensão da família está ligada às mudanças nas circunstâncias de vida, como 

casamento, divórcio ou desemprego, ou a mudanças na fertilidade, tais como 

fecundidade reduzida ou experiências negativas com a criação dos filhos (Liefbroer, 

2008 cit. Régnier-Loilier, 2006). Esta redução prende-se com a duplicidade de papéis a 

que a mulher está adstrita. Assim, tal como introduziu Kahn, Wolfe, Quinn, Snoeke e 

Rosentbal (1964) existe conflito entre trabalho e família, quando as imposições de um 

dos papéis influenciam o outro surge um conflito entre o trabalho e a família 

(Greenhaus & Beutell, 1985). Satisfazer as obrigações de um dos papéis restringe o 
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tempo e energia disponíveis para o outro, tendendo a gerar conflito quando um 

indivíduo procura responder de forma eficaz em ambos contextos (Ruderman, Ohlott, 

Panzer & King, 2002). Determinados fatores que concorrem para os requisitos 

profissionais e familiares estudados por Byron (2005) são: horas despendidas no 

trabalho e fora do trabalho; flexibilidade de horário; stress profissional; stress familiar; 

apoio profissional; apoio familiar; envolvimento profissional; envolvimento familiar; 

número e idade dos filhos; ter a seu cargo ascendentes; situação profissional do cônjuge; 

estado civil; bem como variáveis demográficas, tais como idade, sexo e rendimentos. 

Os requisitos do papel familiar obedecem a uma série de fatores, alguns são o número e 

idade dos filhos dependentes, a presença dos familiares mais idosos que exigem 

cuidados (Prottas & Thompson, 2006), estado civil (Ruderman, Ohlott, Panzer & King, 

2002) e o envolvimento do cônjuge (Van Auken & Werbel, 2006). 

Tal como já referido, é evidente que as alterações que se verificam na população idosa, 

irão expor desafios para os membros da família, que ajudam a cuidar dos idosos. Outras 

mudanças demográficas, como o casamento e reprodução adiados para os jovens 

adultos, a diminuição do número de elementos do agregado familiar e as mudanças na 

composição familiar (Mota-Pinto, et al., 2010; Bookman e Kimbrel, 2011) e a própria 

estrutura complicam o desafio que têm de enfrentar. O aumento da longevidade e 

qualidade de vida entre os mais velhos não só se estende dos anos da prestação de 

cuidados por seus filhos adultos (Mota-Pinto, et al., 2010), mas podem exigir, também, 

que os seus netos se tornem cuidadores (Bookman & Kimbrel, 2011). 

Sendo assim, são cada vez mais as pessoas com algum grau de dependência, de 

incapacidade ou com necessidades especiais. Frequentemente quem assume a tarefa de 

cuidar destes doentes são familiares, para estes a doença apresenta-se, como uma 

ameaça à sua integridade e harmonia, constituindo desta forma o principal núcleo de 

apoio social (Pedreira & Oliveira, 2012). Durante esta transição, os familiares 

necessitam de encarar os desafios para se tornarem um cuidador, adquirirem 

conhecimentos relativos às suas novas responsabilidades e reaprenderem a planear o 

futuro (Keady & Nolan, 2003; Quinn, Clare, Pearce & van Dijkhuizen, 2008). O 

cuidado está assente em laços afetivos e de parentesco, e pertence à privacidade, são 

“assuntos de família” em que a sociedade não está incluída. Por norma, esta é uma 

função atribuída às mulheres como sendo algo inerente ao papel de género. Ainda 
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persiste o estereótipo de que o apoio a pessoas com algum grau de dependência é “coisa 

de mulher”. 

O cuidado informal é feito em todas as idades e para um leque vasto de situações. 

Todos, em algum momento de nossas vidas, seremos beneficiários do cuidado informal, 

e muitos seremos cuidadores (Ducharme, Le´vesque, Lachanc, Kergoat & Coulombe, 

2011). 

Cuidador informal é: “(…) a pessoa, familiar ou não, que proporciona a maior parte dos 

cuidados e apoio diário à pessoa que padece de uma doença ou requer ajuda para o 

desenvolvimento das atividades de vida diária, sem receber remuneração económica por 

isso (Rodriguez, 2001). Segundo a Comissão Europeia (2009) “(…) os prestadores de 

cuidados informais cuidam ou dão assistência a pessoas dependentes, na sequência de 

uma doença ou deficiência física ou mental de longa duração ou de problemas 

relacionados com a idade, geralmente em casa e a título gratuito”. O ato de cuidar faz 

parte da história porque pertencia à família. O familiar, prestador de cuidados, dedica 

cuidados 24 horas por dia, o que causa grande pressão psicológica, surgindo deste modo 

sentimentos de frustração, raiva, insegurança, incerteza, medo, ansiedade, culpa, 

ressentimento, entre outros. Assim, o cuidador é igualmente um parceiro do processo 

terapêutico. No entanto, torna-se inevitável sofrerem alterações a nível financeiro. Desta 

forma, tal como aludem Fast, Williamson e Keating (1999), se os prestadores se 

sentirem apoiados terão maior qualidade de vida, o que se vai repercutir nos cuidados ao 

familiar. 

Salas, Río, Estrada e Guillén (2006) referem que o ato de cuidar acarreta mudanças na 

vida familiar do idoso a ser cuidado e na do cuidador informal, podendo também atingir 

a saúde física e mental, a vida familiar e social e pode, em último caso, levar ao stress 

do prestador, incluindo sofrimento emocional e de saúde. Vários estudos referem as 

consequências na vida do cuidador, e.g., Espinosa, Clerencia, Serrano, Alastuey, Mesa, 

e Perlado (1996) e Losada, Izal, Pérez e Montorio (2003). Estes estudos são exemplos 

dos conflitos familiares, conflitos no trabalho, abandono do trabalho remunerado, perda 

de poder económico, perda de vida social, ansiedade, depressão, sentimentos de culpa, 

problemas de memória, etc. (Muela, Torres & Peláez, 2002). 
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De acordo com Pedro, Rocha, e Lucila (2008) o apoio social está relacionado ao tempo, 

ou seja, o seu sentido e significado pode variar ao longo do curso da vida, requer a 

existência de relações sociais, que variam de acordo com a força, estrutura e tipo e 

algumas condições, tais como reciprocidade, acessibilidade e confiança. A falta das 

relações sociais leva para a exclusão, quer de bens materiais, emocionais e recursos 

cognitivos, entre outros. Estas interações podem ocorrer intencionalmente ou não, e 

pode exercer um efeito positivo ou influência negativa, que é afetada pelo 

reconhecimento das necessidades individuais e como o apoio é percebido, que depende 

das características de quem oferece e recebe apoio. 

O apoio social consiste fundamentalmente na prestação de cuidados institucionalizados 

e no domicílio, como: lares de idosos, centros de dia, centros de convívio, apoio 

domiciliário, acolhimento familiar, colónias de férias e turismo sénior e o termalismo 

(Martins, 2006). 

O Serviço de Apoio Domiciliário (S.A.D.) é uma resposta social que consiste na 

prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a indivíduos e 

famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam 

assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas 

e/ou as atividades da vida diária (Bonfim & Veiga, 1996). 

O desempenho do apoio domiciliário deverá promover a participação responsável das 

pessoas e grupos apoiados, das suas famílias, vizinhos e amigos, bem como de grupos, 

associações, comunidades e organizações que possam dar contributos neste processo de 

apoio (Martins, 2006). 

Os serviços de apoio domiciliário são uma resposta social e que se dirigem, 

predominantemente, a pessoas idosas (Carvalho, 2005), por apresentarem mais 

dificuldades na vida diária e necessitarem de maior acompanhamento. São também 

dirigidos a pessoas com diferentes graus de deficiência e dependência e que careçam de 

cuidados no domicílio. A política de implementação de serviços de apoio domiciliário, 

ajudantes familiares, famílias de acolhimento para idosos, serviço de refeições, centros 

de dia e centros de convívio, são o esforço do estado de redefinir o seu papel de gestor 

entre velhice e sociedade civil, promovendo uma política de inserção social da velhice 

através da prestação de serviços. É necessário sensibilizar a sociedade para uma melhor 
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adaptação e aceitação do idoso na vida social (Vaz, 1998). São exemplos destes 

serviços: higiene e conforto pessoal, medicação, arrumação e limpezas, preparação e 

acompanhamento de refeições e tratamento de roupas (Gil, 2009). 

Além da prestação destes serviços, o apoio domiciliário representa também um amigo, 

uma pessoa com quem o idoso e o cuidador podem falar, conviver e na qual podem 

confiar, apresenta-se assim como uma solução válida para o quebrar do isolamento e 

contribuir para a manutenção do idoso no seu espaço natural, onde se sente mais 

confortável. Almeida e Cadete (1978, p. 4) referem que “Os serviços vocacionados para 

a problemática da pessoa idosa, consideram como objetivos prioritários a manutenção 

do idoso no domicílio e o combate ao isolamento, além de pensarem que este tipo de 

equipamento (centros de dia) fica menos oneroso do que o dos lares”.  

Assim, são entidades promotoras de serviços de apoio domiciliário, a Santa Casa da 

Misericórdia, Segurança Social e Instituições Particulares de Solidariedade Social, 

entidades sem fins lucrativos e entidades lucrativas (Ribeirinho, 2005). 

Logo, é de suma importância, num contexto de situação de dependência refletir e 

investigar sobre a relação e articulação entre o prestador de cuidados informal e os 

prestadores formais de apoio social, na reorganização social e familiar, as formas como 

se articulam, os fatores que interferem na sua interação e que medidas podem ser 

implementadas para melhor se adaptarem mutuamente (Lopes, 2007). Neste contexto, e 

tomando em consideração o aumento de idosos dependentes tem vindo a emergir uma 

panóplia de produtos e serviços de apoio social. Essas redes de apoio podem-se repartir 

em redes de apoio formal e informal (Paúl, 1997). 

A qualidade percebida é, hoje em dia, uma inquietação das organizações. Segundo 

Paladini (2005) “A gestão da qualidade consiste no conjunto de atividades coordenadas 

para dirigir e controlar uma organização com relação à qualidade, englobando o 

planeamento, o controlo, a garantia e a melhoria da qualidade.” 

O alto nível de interesse sustentado neste tema deriva de uma larga crença de que o 

critério primordial para o sucesso da gestão deve ser definido a nível de satisfação 

(Bultena & Klessing, 1969; LaPage, 1963). 
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Uma discussão detalhada das definições e da natureza destes dois constructos, qualidade 

e satisfação, e como eles diferem na literatura foi fornecido por Crompton e Love 

(1995). A falta de consenso sobre a conceptualização destes dois constructos provocou 

confusão ao ponto de os dois serem frequentemente usados como sinónimos 

(Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1994). Satisfação e qualidade muitas vezes têm sido 

conceitos diferenciados pelo padrão de comparação utilizado na desconexão das 

expectativas. Nos seus primeiros trabalhos, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

distinguem entre as duas construções por definição qualidade como uma atitude gestalt 

para um serviço que foi adquirido ao longo de um período de tempo depois de múltiplas 

experiências. Assim, a qualidade do desempenho é classificada como uma medida de 

output do fornecedor de um serviço, enquanto o nível de satisfação está preocupado 

com medir o resultado de um cliente (Baker & Crompton, 2000).  

A ligação entre a qualidade do serviço e sucesso empresarial foi estabelecido em 

diversos estudos (e.g. BuzzellL e Gale, 1987; Anderson, Fornell e Lehmann, 1994; 

Donaldson, 1995; Rust, Zahorik e Keiningham, 1995). 

A qualidade do serviço significa coisas diferentes para diferentes pessoas. Alguns 

pesquisadores argumentam que há uma dimensão subjacente à qualidade e outros, tais 

como Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) argumentam que existem grandes 

dimensões. Embora a definição mais popular de qualidade diga respeito ao 

cumprimento/superação das expectativas, a definição de qualidade depende de cada 

situação (Reeves & Bednar, 1994). 

O instrumento de medição da qualidade de serviço mais amplamente utilizado e testado 

tem sido SERVQUAL, com base na qualidade de um serviço “modelo gap” é o 

desenvolvido por Parasuraman et al. (1988). O modelo gap define a qualidade de 

serviço como uma função da diferença entre as expectativas de um serviço dos clientes 

e suas perceções da entrega de serviço por uma organização.  
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1.2 JUSTIFICAÇÃO	DO	TEMA	

O tema em estudo é o elemento particular de um domínio de conhecimentos que cativa 

o investigador e o impele a construir uma investigação, para assim aumentar os seus 

conhecimentos nessa área específica (Fortin, 2009). 

A escolha do tema “Gestão do apoio social: o papel do prestador de cuidados 

informais”, emerge neste enquadramento, isto porque existe cada vez maior incidência 

de doenças crónicas, aumento do número de cidadãos com algum grau de dependência e 

com necessidades especiais e maior envelhecimento da população, sendo necessário o 

apoio aos cuidadores informais, permitindo-lhes conseguir desempenhar o seu papel e 

muitas vezes substitui-los, sem nunca esquecer noções de gestão, principalmente de 

gestão da qualidade destes serviços. A partir dos anos oitenta, nos países anglo-

saxónicos e europeus, começaram a publicar-se estudos e reflecções acerca da atenção 

informal da saúde (Salas, Río, Estrada & Guillén, 2006). 

O interesse na população idosa e com “polipatologias” (pacientes com múltiplas 

doenças crónicas), manteve-se baixo, tanto académica como cientificamente 

(Fillenbaum, Pieper, Cohen, Cornoni-Huntley & Guralnik, 2000; Tinetti, Bogardus & 

Agostini, 2004). 

Observam-se múltiplas razões para estudar cuidado informal por adultos de meia-idade 

e idosos. Primeiro, na maioria dos estudos os idosos são geralmente considerados como 

o grupo que necessita de cuidado. Um estudo Holandês sugeriu que a percentagem dos 

cuidadores informais com 65 anos ou mais aumentará de 20% em 2009 para 30% em 

2030. Em segundo lugar, o envelhecimento da população significa que existe 

uma crescente demanda por cuidados profissionais, enquanto ao mesmo tempo as 

pessoas mais velhas se tornam cada vez mais saudáveis. Isso significa que cada vez 

mais tem que se tomar uma decisão sobre se deve ou não fornecer cuidado informal. A 

investigação mostrou que o amor e carinho para o destinatário desempenham um papel 

importante no cuidar (Oudijk, Woittiez & de Boer, 2011). Em terceiro lugar, há um 

crescente reconhecimento internacional da importância da participação social das 

pessoas de meia-idade e dos mais velhos na Europa, inclusive por meio de cuidado 

informal (Council of European Union, 2009). 
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Ao mesmo tempo, verifica-se uma grande inconstância nas políticas e disposições em 

toda a Europa. No sul da Europa, uma boa parte da responsabilidade é atribuída a redes 

familiares e pouco por meio de prestação de cuidados de profissional (Pinchler & 

Wallace, 2007; Fonseca, Gonçalves & Pereira, 2010). 

 No estudo de Pereira, Xavier, van Wijngaarden, Papoila, Schene e Almeida (2013), 

estes encontram diferenças entre os países do norte e do sul da Europa. Reforçam a ideia 

de que os países mediterrânicos costumam ter diferenças sociodemográficas, de 

características e padrões de avaliação de cuidado, no entanto, a gratificação/satisfação 

dos cuidadores aparece mais profundamente reconhecido nos cuidadores dos países 

nórdicos do que nos cuidadores dos países do sul da Europa. 

McKenzie, Mclaughlin, Dobson e Byles (2010) na sua pesquisa verificaram que apesar 

da necessidade de cuidados de um número crescente de pessoas mais velhas, o número 

de artigos disponíveis para análise foi limitada. 
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1.3 OBJETIVOS	E	QUESTÕES	DE	INVESTIGAÇÃO	

Nesta investigação temos como objetivo geral compreender as relações entre os 

cuidadores informais, os idosos e os serviços prestadores de cuidados. 

Assim, salientamos os seguintes objetivos específicos: 

 Caracterizar os cuidados formais ao nível das respostas de apoio 

domiciliário nos concelhos de Vila Real e Santa Marta de Penaguião, 

analisando a influência dos cuidadores informais na diversificação dos 

serviços pela organização; 

 Caracterizar os prestadores de cuidados informais;  

 Caracterizar os serviços de apoio domiciliário; 

 Identificar fatores favoráveis ao envolvimento de cuidadores informais nas 

respostas de apoio domiciliário; 

 Compreender as motivações dos cuidadores informais  

 Caracterizar as perceções dos cuidadores informais sobre a função de 

prestador de cuidados formal; 

 Caracterizar a relação com o prestador de cuidados formal; 

 Conhecer a perceção de qualidade dos serviços de apoio domiciliário do 

prestador formal. 

 

Da análise destes objetivos, resultam as seguintes questões de investigação:  

 Quem são os cuidadores informais a pessoas idosas? O que os motiva? 

 O que pensam da função de prestador formal?  

 Como vêm a sua interação com a Instituição que presta o serviço formal? 

 Qual é a qualidade percebida relativamente aos serviços prestados nas 

respostas de apoio domiciliário? 

 Quais as ações desenvolvidas por cuidadores informais a pessoas idosas? 

 As organizações do Terceiro Sector, com respostas sociais de apoio 

domiciliário formal, desenvolvem práticas sistemáticas de mobilização e 

envolvimento de cuidadores informais a pessoas idosas?  

 Nos contextos institucionais observados qual a relação entre prestadores 

informais e diversificação dos serviços prestados? 
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 Qualidade 
Serviço 

 Tangibilidade 

 Confiabilidade 

 Presteza 

 Segurança 

 Empatia 

 Satisfação 
Serviço 

 Que vantagens internas e externas à organização resultariam do 

envolvimento dos cuidadores informais nas respostas de apoio 

domiciliário? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Modelo conceptual da investigação 
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1.4 ESTRUTURA	DA	DISSERTAÇÃO	

Esta dissertação está organizada em 5 capítulos distintos. Contudo, as temáticas tratadas 

em cada um dos capítulos encontram-se interligadas, constituindo a globalidade da 

dissertação. 

No primeiro capítulo desta dissertação introduzimos a temática em estudo, justificamos 

o tema, objetivos e questões de investigação.   

No segundo capítulo iremos abranger a revisão da literatura abordaremos a temática do 

apoio social, prestador de cuidados informais e perceção da qualidade de um serviço, de 

forma a enquadrar teoricamente o problema e a transmitir um maior conhecimento sobre 

o tema. 

No terceiro capítulo é da metodologia, no qual iremos definir o problema, as questões 

de investigação e algumas variáveis, a amostra e o instrumento de colheita de dados, 

assim como a previsão do tratamento e da análise dos dados, dos recursos a utilizar e as 

questões éticas. 

No quarto capítulo apresentam-se os resultados da investigação e procede-se à discussão 

dos mesmos as principais conclusões e sugestões. Terminará com uma breve conclusão 

e com a bibliografia utilizada para a sua elaboração. 

No quinto capítulo expõe-se a conclusão e recomendações para estudos futuros. 
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Capítulo	II	–	Do	Apoio	Social	ao	Prestador	de	Cuidados	
Informal	

 

A pirâmide etária da população portuguesa tem vindo a sofrer alterações devido a uma 

inversão demográfica. A mortalidade e a natalidade diminuíram, a esperança de vida 

aumentou, o que se traduziu num envelhecimento da população (Censos 2011). O 

aumento da prevalência das doenças crónicas nos idosos, leva a um consequente 

aumento das pessoas com algum grau de dependência, nestas situações a família é 

essencial para manter o máximo de bem-estar (Lopes, 2007). 

Nos países desenvolvidos as redes sociais são, muitas vezes, a única solução de auxílio 

e suporte para aliviar das tarefas do quotidiano às famílias, uma vez que as pessoas 

debilitadas/dependentes diminuem a interação social. O apoio social visa compartilhar 

informações e o auxílio em momentos de crise. Este envolvimento pode levar a um 

aumento da confiança pessoal, satisfação com a vida e aumento da capacidade de 

resolver problemas (Andrade & Vaitsman, 2002). Nesta dinâmica o apoio social poderia 

ser um elemento favorecedor do empowerment, processo no qual indivíduos, grupos 

sociais e organizações passam a ganhar mais controle sobre os seus próprios destinos 

(Kalache, Veras & Ramos, 1987; Valla, 1999). 

 

2.1 ENVELHECIMENTO	

Nas últimas décadas temos assistido a um crescente aumento da população idosa em 

todo o mundo, devido ao aumento da esperança média de vida.  

Segundo Paiva e Del-Masso (2007, p. 53) “Com o significativo aumento da longevidade 

em decorrência dos avanços da medicina e da melhoria da qualidade de vida dos 

indivíduos, a temática do envelhecimento humano tem despertado o interesse em 

pesquisadores e estudiosos nas diferentes áreas do conhecimento os quais têm como 

foco a temática da longevidade. Assim, o envelhecimento humano transformou-se numa 

das maiores preocupações do mundo contemporâneo sugerindo a real compreensão das 

noções, conceitos.” 
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O envelhecimento da população universal é um fenómeno ao qual mesmo os países 

mais ricos e poderosos ainda se estão a tentar adaptar. O que era no passado privilégio 

de poucos passou a ser uma experiência de um número crescente de pessoas em todo o 

mundo. Envelhecer no final deste século já não é proeza reservada a uma pequena 

parcela da população (Kalache, Veras & Ramos, 1987; Wong & Moreira, 2000; 

Ricciardi, 2013).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), um idoso é uma pessoa com 

mais de 65 anos, independentemente do sexo ou do estado de saúde aplicável. O 

carácter cronológico é um dos primeiros fatores a ter em conta no fenómeno do 

envelhecimento. 

Segundo Wong e Moreira (2000) “define-se o envelhecer individual como fruto da 

passagem do tempo, resultante do aumento da idade pessoal”. O envelhecimento pode 

ser dissecado, na perspetiva demográfica e na individual. O envelhecimento 

demográfico diz respeito ao aumento da proporção das pessoas idosas na população 

total. 

De acordo com Oliveira, Rosa, Pinto, Botelho, Morais e Veríssimo (2010) “Atualmente 

considera-se que o envelhecimento resulta da interação de múltiplos fatores endógenos 

e exógenos que caracterizam a resposta biológica adaptativa e determinam o papel do 

envelhecimento individualmente”. 

O envelhecimento individual determina maior longevidade dos indivíduos e 

consequente incremento da esperança média de vida. Todavia, o decurso de 

envelhecimento não pode ser definido apenas por critérios cronológicos, mas numa 

abordagem holística que tenha em conta a investigação do conjunto das vertentes 

físicas, psicológicas e de saúde de cada sujeito (Rossi, 2008).  

Melo (2009) afirma que “Com o aumento da expectativa de vida dos indivíduos, 

modifica-se, também, o seu perfil de saúde; em vez de processos agudos ou de óbito, 

tornam-se predominantes as doenças crónicas e suas complicações, como a perda da sua 

autonomia e independência funcional, que, além de demandarem maiores custos para os 

serviços de saúde, exigem um reordenamento das suas ações prioritárias.” Apesar de 

nem todos os idosos serem doentes e dependentes, a realidade é que as mudanças bio-

psico-sociais pelas quais todos os idosos passam levam à manifestação de algumas 
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deficiências e ao acréscimo da propensão à doença. A este respeito a Direção Geral de 

Saúde refere que os últimos anos de vida muitas vezes em situações de doença e 

incapacidade são suscetíveis de prevenção. 

Este aumento do número de pessoas idosas dependentes, leva a uma maior carência de 

cuidados de saúde e assistência que são concedidos pelas redes sociais de apoio formal e 

informal. Deste modo nestes últimos anos, devido ao envelhecimento progressivo da 

população há uma maior sobrevivência de pessoas com doenças crónicas (Salas, Río, 

Estrada & Guillén, 2006), que podem causar dependência e/ou incapacidades (Vieira, 

Fialho, Freitas & Jorge, 2011). 

2.1.1 Envelhecimento	–	Realidade	na	Europa	

Segundo dados do Eurocid, a idade média da população na União Europeia em 2004 era 

de 39 anos, antevê-se que no ano de 2050 seja de 49 anos. Cada mulher tem, em média, 

1,52 filhos, um número inferior aos 2,1 filhos necessários para manter a população no 

mesmo nível. A diminuição da natalidade altera o funcionamento do mercado de 

trabalho, dos sistemas de saúde e dos regimes de reforma nos Estados-Membros da 

União Europeia. 

Na comunicação O futuro demográfico da Europa: transformar um desafio em 

oportunidade (2009), a Comissão Europeia propõe as seguintes medidas: 

 a renovação demográfica; 

 uma vida ativa mais longa e com qualidade; 

 uma Europa mais produtiva e avançada; 

 uma melhor integração dos migrantes; 

 a proteção social e a solidariedade entre as gerações. 

Nas próximas décadas, todos os países da UE registarão um aumento da percentagem de 

pessoas idosas e uma redução significativa das pessoas jovens e das pessoas em idade 

de trabalhar (Eurocid 2009). 

O aumento da esperança de vida é uma aquisição relevante da sociedade europeia, 

contudo o envelhecimento das populações impõe desafios significativos à economia, 

aos sistemas europeus de segurança social e saúde. A reviravolta demográfica é 

considerada um dos mais importantes desafios para a União Europeia. 



 

17 

A população total da UE diminuirá ligeiramente, mas será muito mais velha. A taxa de 

dependência (número de pessoas com mais de 65 anos em relação às que têm entre 15 e 

64 anos) deverá duplicar para chegar a 51% até 2050, o que significa que a UE passará 

de quatro para apenas duas pessoas em idade ativa por cada cidadão com mais de 65 

anos (Comissão Europeia, 2009). 

Tal como referido, o envelhecimento da população é um facto inquietante na Europa, 

dado que as taxas de natalidade têm diminuído na maioria dos seus países e a esperança 

média de vida tem aumentado notavelmente, sendo já denominada de “Europa idosa”.  

O processo de envelhecimento populacional vem sendo alvo de particular atenção em 

todos os países, uma vez que assistimos globalmente a um aumento do número de 

idosos (Wong & Moreira, 2000). 

2.1.2 Envelhecimento	‐	Realidade	em	Portugal	

Em Portugal verifica-se a mesma situação. As principais causas residem hoje na baixa 

natalidade que se verifica entre os portugueses, que tem aumentado nos últimos anos e 

já não assegura a renovação das gerações e o aumento da longevidade, assim, 

atualmente, o número de idosos supera o número de crianças. De acordo com Oliveira 

(2010), a população portuguesa envelhece apresentando, maioritariamente, 

independência funcional com hábitos de vida favoráveis, sendo o limite estimado para o 

aparecimento de fatores de dependência funcional a idade superior a 70 anos. 

Segundo os Censos 2011 (2011) “As características demográficas da população revelam 

que se agravou o envelhecimento da população na última década. Em 2011, Portugal 

tem cerca de 19% da população com 65 ou mais anos de idade.” 
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Figura 2 – População Residente em Portugal 

Fonte: Censos, 2011 

De acordo com os resultados provisórios dos Censos 2011, de 2001 a 2011 ocorreu uma 

diminuição da população jovem (0-14 anos de idade) e da população jovem em idade 

ativa (15-24 anos) de, respetivamente 5,1% e 22,5%. Em compensação, alargou-se faixa 

da população idosa (com 65 anos ou mais), cerca de 19,4%, bem como o grupo da 

população situada entre os 25-64 anos, que cresceu 5,3%. 

Ainda de acordo com os Censos 2011 houve o aumento do índice de envelhecimento, a 

população com 70 ou mais anos representava 11% em 2001 e passou a representar 14% 

em 2011. Por cada 100 jovens há 128 idosos (quadro 1). 

 

Quadro 1 – Índice de Envelhecimento  

 Índice de envelhecimento 

2001 102,2 

2011 128,6 

Fonte: Censos, 2011 

Aliado ao aumento do índice de envelhecimento dá-se também o aumento do índice de 

dependência (quadro 2). 

Quadro 2 – Índice de Dependência  

 Índice de dependência 

2001 24.1 

2011 29,0 

Fonte: Censos, 2011 

População 
residente 

77%

População 
residente 

total com 65 
ou mais anos

14%

Total de 
individuos 
com 65 ou 
mais anos 
vivendo sós 
ou com 

outros do …

Portugal
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2.1.3 Envelhecimento	 ‐	 Realidade	 em	 Santa	 Marta	 de	 Penaguião	 e	 Vila	 Real	
(freguesia	de	Constantim)	

O concelho de Santa Marta de Penaguião localiza-se na região Norte de Portugal. Tem 

uma extensão territorial de 69,25 km2 de superfície, distribuída por 10 freguesias 

(figura 3). As freguesias do município de Santa Marta de Penaguião são: Fontes, 

Cumieira, Sanhoane, Alvações do Corgo, S. Miguel de Lobrigos, Fornelos, Louredo, 

Sever, Medrões e Lobrigos (S. João Baptista). 

 
Figura 3 – Mapa e localização geográfica do concelho de Santa Marta de Penaguião 

Fonte: www.cm-smpenaguiao.pt 

 

O concelho de Santa Marta de Penaguião tem fronteiras com 4 municípios, mas grande 

parte do município tem como limite territorial os municípios de Vila Real e Peso da 

Régua.  

O sector produtivo é absolutamente marcado pela sua condição geográfica histórica e 

integração na Região Demarcada do Douro. Está inserido na “Região Duriense”. A 

atividade económica de maior expressão no Concelho é a Vitivinicultura. A quase 

totalidade da área do concelho integra-se na Região Demarcada do Douro. Os terrenos 

de maior altitude constituem parte da Serra do Marão, que de Noroeste forma uma 

importante proteção natural (Santa Marta de Penaguião Município, 2007). 
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Quadro 3 – População média anual residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário (Por 

ciclos de vida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2011 

 

De acordo com estes dados dos Censos 2011 (quadro 3), a faixa etária com mais 

população residente no concelho de Santa Marta de Penaguião é dos 25 aos 64 anos e a 

faixa dos maiores de 65 anos apresenta mais residentes que dos 0 aos 14 anos e do que 

dos 15 aos 24 anos. Nota-se assim um envelhecimento populacional e as crianças que 

nascem nos últimos anos não são suficientes para a renovação populacional. Como se 

observa também no quadro 4 nos últimos anos (de 1981 até 2012) tem-se vindo a 

observar um acentuado decréscimo na taxa de natalidade. A taxa foi de 14,2 para menos 

de metade 5,3. 

 

Sexo Grupo etário (Por ciclos de 

vida) 

População média anual 
residente (N.º) por Local de 
residência, Sexo e Grupo 
etário (Por ciclos de vida); 
Anual 

Período de referência dos 
dados 

2009 

Local de residência 

Santa Marta de Penaguião 

1171711 
N.º 

HM Total 8036 
0 - 14 anos 992 
15 - 24 anos 870 
25 - 64 anos 4493,5 

65 e mais anos 1680,5 
H Total 3828 

0 - 14 anos 512,5 
15 - 24 anos 458,5 
25 - 64 anos 2246,5 

65 e mais anos 610,5 
M Total 4208 

0 - 14 anos 479,5 
15 - 24 anos 411,5 
25 - 64 anos 2247 

65 e mais anos 1070 
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Quadro 4 – Taxa bruta de natalidade (%) por Local de residência 

  

Taxa bruta de natalidade 

 Territórios 

Âmbito Geográfico Anos 1981 1995 2001 2009 2010 2011 2012 

Município Santa Marta de Penaguião 14,2 8,7 9,4 7,1 7,1 7,0 5,3 

Fonte: Pordata, 2011 

 

 

Os índices de envelhecimento (quadro 5), longevidade (quadro 6) e dependência 

(quadro 7) são também elevados nesta região. Esta é uma população maioritariamente 

idosa, vive mais anos e é mais dependente, necessitando assim de cuidados ao nível das 

atividades de vida diária, saúde e manutenção das suas casas. 

 

Quadro 5 – Índice de envelhecimento (N.º) por Local de residência;  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2011 

 

 

Quadro 6 – Índice de longevidade (N.º) por Local de residência 

Local de residência 

Índice de longevidade (N.º) 
por Local de residência; 
Anual 
Período de referência dos 

dados 
2009 
% 

Santa Marta de Penaguião 1171711 51,8   
Fonte: Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2011 

 

Local de residência 

Índice de envelhecimento 
(N.º) por Local de residência; 
Anual 

Período de referência dos 
dados 

2009 

N.º 

Santa Marta de Penaguião 1171711 170,5   
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Quadro 7 – Índice de dependência de idosos (N.º) por Local de residência 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente, 2011 
 

Vila Real encontra-se situada a cerca de 450 metros de altitude e sobre a margem direita 

do rio Corgo, que é um dos afluentes do rio Douro. Localiza-se num planalto rodeado 

das serras do Marão e do Alvão. Fica a aproximadamente 85 quilómetros a Oeste, do 

Oceano Atlântico e a 15 quilómetros a sul está o rio Douro, que lhe corre a Norte, a 

cerca de 65 quilómetros existe a fronteira com Espanha (figura 4). Vila Real é sede de 

concelho e capital de distrito. O Concelho de Vila Real, apesar de a sua sede ser urbana 

possui características rurais demarcadas.  

  

Figura 4 - Localização de Vila Real 

O concelho é constituído por 30 Freguesias: Abaças, Adoufe, Andrães, Arroios, 

Borbela, Campeã, Constantim, Ermida, Folhadela, Guiães, Justes, Lamares, Lamas de 

Ôlo, Lordelo, Mateus, Mondrões, Mouçós, Nogueira, Nossa Senhora da Conceição, 

Parada de Cunhos, São Miguel da Pena, Quintã, São Dinis, São Pedro, São Tomé do 

Castelo, Torgueda, Vale de Nogueiras, Vila Cova, Vila Marim e Vilarinho da Samardã 

(Câmara Municipal de Vila Real, 2013). De acordo com os dados da base de dados 

Local de residência 

Índice de dependência de 
idosos (N.º) por Local de 
residência; Anual 

Período de referência 
dos dados 

2009 

N.º 
Santa Marta de Penaguião 1171711 31,5   
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Pordata, dados de 2012, a população do concelho ronda os 51.850 habitantes, para uma 

área de cerca de 379 km2(figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5 – Organização Administrativa de Vila Real 

 

A freguesia de Constantim situa-se a cerca de seis quilómetros de Vila Real, a sua sede 

de concelho e de distrito. 

Faz fronteira a nascente com Valnogueiras, a norte com Mouçós e Mateus, a poente 

com Arroios e Folhadela e a sul com Andrães. Tem 7,26 km² de área. 

A Zona industrial de Vila Real fica em Constantim e tem sido um motor de elevada 

importância para o seu desenvolvimento (Portal Constantim, 2010). 

Também em Vila Real se tem vindo a assistir ao aumento do índice de dependência dos 

idosos ao longo dos anos (quadro 8). Em 1960 era de 11,7% e em 2011 de 26,8%. 
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Quadro 8 – Índice de dependência de idosos segundo Censos 2011 

  
Índice de dependência de idosos segundo os Censos 

  Rácio - % 
  

Índice de dependência de idosos 

 Territórios 

Âmbito 
Geográfico 

Anos 1960 1981 2001 2011 

Município Vila Real 11,7 17,3 22,7 26,8 
Fonte: Pordata, 2011 

Aliado ao aumento do índice de dependência vêm os índices de envelhecimento e 

longevidade, que nos últimos 50 anos sensivelmente têm sofrido um aumento 

significativo. O índice de envelhecimento subiu exponencialmente de 20,4% em 1960 

para 121,1 em 2011 (quadro 9). Aqui claramente se nota uma total transformação da 

estrutura da população de Vila Real. 

Quadro 9 – Índice de envelhecimento segundos os Censos 

  
Índice de envelhecimento segundo os Censos em % 

 Anos 1960 1981 2001 2011 

Município Vila Real 20,4 36,3 95,8 121,1 
Fonte: Pordata, 2011 

Já o índice de longevidade, apesar de ter sofrido também um aumento, não foi tão 

significativo. Teve um acréscimo de 36,1% em 1960 para 47,8% em 2011. Mas aqui 

pode-se igualmente observar que a população de Vila Real se tornou nos últimos 50 

anos mais envelhecida e estes idosos passaram a viver mais anos. Maior envelhecimento 

e maior longevidade conduzem a um maior índice de dependência e consequentemente 

maior necessidade de apoio social e apoio domiciliário por parte desta população.  

Quadro 10 – Índice de longevidade segundo os Censos 2011 

  

Índice de longevidade segundo os Censos em % 

Âmbito 
Geográfico 

Anos 1960 1981 2001 2011 

Município Vila Real 36,1 31,8 42,2 47,8 
Fonte: Pordata, 2011 
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2.2 APOIO	SOCIAL	

O conceito de apoio social é temporal e depende de múltiplas interpretações, como a 

baixo descritas. Não existe consenso entre estes autores para a definição deste conceito.  

Apoio social pode ser definido como “qualquer informação, falada, ou não, ou auxílio 

material oferecido por grupos ou pessoas, com as quais teríamos contactos sistemáticos, 

que resultam em efeitos emocionais ou comportamentos positivos. Trata-se de um 

processo recíproco, que gera efeitos positivos para o sujeito que o recebe, como também 

para quem oferece o apoio, permitindo que ambos tenham mais sentido de controlo 

sobre suas vidas” (Valla V. , 1998 p.156). 

Andrade e Vaitsman (2002), que definem este conceito como, compartilharem de 

informações, o auxílio em momentos de crise e a presença em eventos sociais.  

O apoio social tem como propósitos fundamentais, a prevenção e reparação de situações 

de carência e desigualdade socioeconómica, de dependência, de disfunção, exclusão ou 

vulnerabilidade sociais, bem como a integração e promoção comunitárias das pessoas e 

o desenvolvimento das respetivas capacidades. Destina-se também a assegurar especial 

proteção aos grupos mais vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, pessoas com 

deficiência e idosos, bem como a outras pessoas em situação de carência económica ou 

social, disfunção ou marginalização social (Bonfim & Veiga, 1996; Carvalho, 2005; 

Martins, 2006). 

O apoio social tem como fim a promoção do bem-estar social, mais especificamente na 

assistência organizada humanitária (como das pessoas com deficiência, desfavorecidos 

ou idosos) (Direcção-Geral da Segurança Social, 2011). 

As entidades responsáveis pelo apoio social em Portugal são: 

 Direcção-Geral da Segurança Social  

 Instituto de Segurança Social, I.P.  

 Centros Distritais de Segurança Social 

 Instituições Particulares de Solidariedade Social 

 Outras Entidades Privadas  
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O apoio social refere-se sobretudo a três medidas: (1) a integração social, ou seja a 

frequência de contactos com os outros; (2) o apoio recebido, correspondente à 

quantidade de ajuda efetivamente fornecida por elementos da rede e (3) o apoio 

percebido (Uchino, 2004). 

Segundo a Direção Geral da Segurança Social, as Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) são instituições constituídas sem fins lucrativos, por 

iniciativa de particulares, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral 

de solidariedade e de justiça entre os indivíduos e desde que não sejam administradas 

pelo Estado ou por um corpo autárquico. 

O Decreto-Lei nº119/83 de 25 de Fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei nº89/85 de 1 de 

Abril, Decreto-Lei nº402/85 de 11 de Outubro e pelo Decreto-Lei nº29/86 de 19 de 

Fevereiro, aprova os estatutos das IPSS. Segundo o qual estas instituições particulares 

sem fins lucrativos se propõem à resolução de carências sociais. São instituições 

particulares de solidariedade social, sem finalidade lucrativa, constituídas por iniciativa 

particular, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade 

e justiça entre os indivíduos. O principal objetivo destas instituições para este estudo é 

proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho (Decreto-Lei n.º 

119/83, 1983). 

Segundo a concessão de bens e prestação de serviços têm os seguintes propósitos: 

No âmbito da Segurança Social 

 Apoio a crianças e jovens; 

 Apoio à família; 

 Apoio à integração social e comunitária; 

 Proteção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações de falta ou 

diminuição de meios de subsistência ou de capacidade para o trabalho. É neste 

ponto que se inserem os serviços de apoio domiciliário, foco deste estudo. 
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No âmbito da Proteção na Saúde 

 Promoção e proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados 

de medicina preventiva, curativa e de reabilitação. 

No âmbito da Educação 

 Educação e formação profissional dos cidadãos. 

No âmbito da Habitação 

 Resolução dos problemas habitacionais das populações. 

Para levar a cabo os objetivos da segurança social e de acordo com as necessidades 

locais, os Centros Distritais de Segurança Social/Instituto Segurança Social, podem 

celebrar Acordos de Cooperação com as Instituições Particulares de Solidariedade 

Social ou equiparadas ou Acordos de Gestão através dos quais transferem a gestão de 

serviços e equipamentos pertencentes ao Estado.  

As populações tendencialmente vêm a aderir aos serviços prestados pelas IPSS, 

nomeadamente ao serviço de apoio domiciliário. São cada vez mais e mais 

diversificadas as estruturas de apoio, bem como as atividades desenvolvidas. Esta 

adesão por parte das populações surge na tentativa de dar resposta aos problemas das 

populações envelhecidas. A prestação de serviços de apoio domiciliário, à pessoa idosa, 

permite que permaneça na sua residência, no seu meio, a fim de ter um quotidiano 

normal mas assistido (Gil, 2009). 

Segundo Bonfim e Veiga (1996), os objetivos gerais do Serviço de Apoio Domiciliário 

são: 

 Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos e famílias; 

 Contribuir para retardar ou evitar a institucionalização. 

Os objetivos específicos do serviço de apoio domiciliário são: 

 Assegurar aos indivíduos e famílias a satisfação de necessidades básicas; 
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 Prestar cuidados de ordem física e apoio psicossocial aos indivíduos e famílias, 

de modo a contribuir para o seu equilíbrio e bem-estar; 

 Colaborar na prestação de cuidados de saúde. 

Os serviços de apoio domiciliário, segundo Bonfim e Veiga (1996), podem oferecer os 

seguintes serviços: 

 Prestação de cuidados de higiene e conforto; 

 Arrumação e pequenas limpezas no domicílio; 

 Confeção, transporte e/ou distribuição de refeições; 

 Tratamento de roupas. 

Podem também proporcionar outros serviços, como: 

 Acompanhamento ao exterior; 

 Aquisição de géneros alimentícios e outros artigos; 

 Acompanhamento, recreação e convívio; 

 Pequenas reparações no domicílio; 

 Contactos com o exterior; 

De acordo com a Direção Gera da Segurança Social o apoio prestado por esta entidade 

aos cidadãos idosos consiste num conjunto de respostas de apoio social, que têm como 

objetivos promover a autonomia, a integração social e a saúde. Existem 7 tipos de 

apoios e/ ou serviços: 

 Serviço de apoio domiciliário; 

 Centro de convívio; 

 Centro de dia; 

 Centro de noite; 

 Acolhimento familiar; 

 Estruturas residenciais; 

 Centro de férias e lazer. 

A Segurança Social portuguesa assegura ainda a pensão por invalidez, é um valor pago 

mensalmente, destinado a proteger os beneficiários do regime geral de Segurança Social 

nas situações de incapacidade permanente para o trabalho. 
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Considera-se invalidez toda a situação incapacitante, de causa não profissional, que 

determine incapacidade permanente para o trabalho. O direito à pensão de invalidez é 

reconhecido ao beneficiário que tenha: 

 Incapacidade permanente, relativa ou absoluta, para o trabalho, de causa não 

profissional, certificada pelo Sistema de Verificação de Incapacidades (SVI); 

 Cumprido o respetivo prazo de garantia; 

 Incapacidade permanente. 

Subsídio por assistência de 3ª pessoa é uma prestação mensal em dinheiro que se destina 

a compensar as famílias com descendentes, a receber abono de família com bonificação 

por deficiência ou subsídio mensal vitalício, que estejam em situação de dependência e 

que necessitem do acompanhamento permanente de terceira pessoa. 

Pensão de velhice, é um valor pago mensalmente, destinado a proteger os beneficiários 

do regime geral de Segurança Social, na situação de velhice, substituindo as 

remunerações de trabalho. O direito à pensão de velhice é reconhecido ao beneficiário 

que tenha completado 65 anos de idade (sem prejuízo de regimes e medidas especiais de 

antecipação legalmente previstas).  

O Complemento Solidário para Idosos (CSI) é um apoio em dinheiro pago mensalmente 

aos idosos com mais de 65 anos e com baixos recursos. 

Os Benefícios Adicionais de Saúde aplicam-se aos beneficiários do CSI e são apoios 

que reduzem as despesas. Permitem o reembolso das despesas de saúde na compra de 

medicamentos, aquisição de óculos e lentes e aquisição e reparação de próteses 

dentárias removíveis. 

Na evolução dos cuidados de saúde primários em Portugal, e devido à evolução das 

necessidades de saúde que estão ligadas com as necessidades sociais dos idosos, em 

1998 é lançado o despacho conjunto que delibera as Orientações Reguladoras da 

Intervenção Articulada do Apoio Social e dos Cuidados de Saúde Continuados 

Dirigidos às Pessoas em Situação de Dependência (Despacho Conjunto nº 407/98. D.R. 

II Série. 138, 1998). Dá-se origem a uma nova dinâmica das organizações, levando-as a 

procurar respostas integradas e articuladas face aos problemas das pessoas em situação 

de dependência.  
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Lopes (2007) concluiu que a nível organizacional devem nascer novos modos de 

cooperação, apoio e de prestação de cuidados, especialmente nos casos de isolamento 

social ou devido a doença, os recursos instituídos não são ainda suficientes nem eficazes 

para prevenir a dependência, o abandono e a solidão. Afirma também que um dos 

principais problemas encontrados no seu estudo é o acesso aos cuidados domiciliários 

de saúde e de apoio social. Devido aos serviços, muitas vezes, não difundirem a forma 

de como se chegar a eles. Realça a necessidade de apoio às famílias em termos de 

formação e apoios monetários.  

Entende-se por serviços de apoio domiciliário os serviços que são prestados no âmbito 

dos “estabelecimentos destinados à prestação de serviços aos idosos residentes numa 

comunidade, com vista à sua permanência no seu meio familiar e social”. Estes serviços 

de acordo com o Decreto-lei nº 30/89 são concedidos por “equipas que prestam ajuda 

doméstica no domicílio dos utentes quando estes, por razões de doença, deficiência ou 

outras, não possam assegurar, temporariamente ou permanentemente, as atividades da 

vida diária” (Ministério do Emprego e Segurança Social, 1989). 

Segundo o Despacho normativo nº 62/99, Diário da republica – I Série – B, nº 264 de 12 

de Novembro de 1999 estes serviços destinam-se a indivíduos e famílias quando, por 

motivo de doença, deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar, temporária 

ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou as atividades da 

vida diária” (Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 1999). 

A existência de um plano de cuidados individualizado a ser elaborado com o utente e a 

família é outra das exigências contempladas nas condições gerais de funcionamento, 

para o qual são necessários recursos humanos qualificados, mediante supervisão técnica, 

e ser sujeito a um acompanhamento e avaliação periódica. O serviço deve também 

constituir um ficheiro de utente atualizado, bem como um processo onde se explicite o 

plano de cuidados ou serviços a prestar; o registo de cada serviço prestado e respetiva 

data e o registo da avaliação periódica (Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 

1999). 

O Apoio Domiciliário consiste na prestação de serviços, por ajudantes e/ou familiares 

no domicílio dos utentes, quando estes, por motivo de doença ou outro tipo de 

dependência, sejam incapazes de assegurar temporária ou permanentemente a satisfação 
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das suas necessidades básicas e/ou realizar as suas atividades diárias. É um tipo de 

apoio que conquistou muitos adeptos, na medida em que se caracteriza pela prestação de 

um serviço de proximidade com cuidados individualizados e personalizados. Além 

disso, é preservada a família e a casa que constituem para o idoso um quadro referencial 

muito importante para a sua identidade social (Martins, 2006). 

A Direção Geral da Segurança Social (DGSS) considera o Apoio Domiciliário a 

prestação de cuidados e serviços a famílias e/ou pessoas que se encontrem no seu 

domicílio, em situação de dependência física e ou psíquica e que não possam assegurar, 

temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou a 

realização das atividades instrumentais da vida diária, nem disponham de apoio familiar 

para o efeito. São objetivos do SAD: promover a melhoria da qualidade de vida das 

pessoas e famílias; contribuir para a conciliação da vida familiar e profissional do 

agregado familiar; contribuir para a permanência das pessoas no seu meio habitual de 

vida; promover a autonomia; prestar os cuidados e serviços adequados às necessidades 

dos utentes; facilitar o acesso a serviços da comunidade; reforçar as competências e 

capacidades das famílias e cuidadores. 

Segundo a DGSS o serviço de apoio domiciliário (SAD) deve: 

 Disponibilizar os cuidados e serviços todos os dias da semana; 

 Prestar pelo menos quatro dos seguintes cuidados e serviços:  

o Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

o Higiene habitacional; 

o Fornecimento e apoio nas refeições, respeitando as dietas com prescrição 

médica 

o Tratamento da roupa do uso pessoal do utente; 

o Atividades de animação e socialização, designadamente, animação, lazer, 

cultura, aquisição de bens e géneros alimentícios, pagamento de serviços, 

deslocação a entidades da comunidade. 

o Serviço de teleassistência. 
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O SAD pode, ainda, assegurar: 

 Formação e sensibilização dos familiares e cuidadores informais para a 

prestação de cuidados aos utentes; 

 Apoio psicossocial; 

 Confeção de alimentos no domicílio; 

 Transporte; 

 Cuidados de imagem; 

 Realização de pequenas modificações ou reparações no domicílio; 

 Realização de atividades ocupacionais. 

Quando os familiares/cuidadores informais não estão preparados ou estão 

impossibilitados de assumir o cuidado podem contar com os SAD. Em Portugal ainda 

não estão disponíveis serviços específicos de apoio, aos prestadores de cuidados e 

famílias. Existem apenas formas indiretas, como a medida FORHUM (Formação de 

Recursos Humanos), criada ao abrigo do Programa de Apoio Integrado a Idosos (PAII), 

as respostas integradas (Decreto-lei nº 407/98, de 18 de Junho), que englobam a 

promoção da autonomia das pessoas em situação de dependência. 

2.3 PRESTADOR	DE	CUIDADOS	INFORMAL	

Pimentel (2001), citado por Imaginário (2004), afirma que apesar de as relações 

intergeracionais se terem alterado em função de fatores como o acentuado 

envelhecimento demográfico, a mobilidade geográfica e social dos núcleos mais jovens, 

a alteração da condição feminina e a crescente integração da mulher no mundo laboral, 

a precarização das condições de vida ou o crescimento dos serviços formais ao idoso, a 

família continua a ser a principal fonte de apoio nos cuidados diretos, no apoio 

psicológico e nos recursos sociais. Assim, pode-se afirmar que o funcionamento da 

família, perante uma situação de dependência de um dos seus membros, está muito 

dependente da forma como esta desenvolve a capacidade de mobilizar os seus recursos, 

internos ou externos, de forma a ultrapassar ou minimizar a situação de crise. A 

adaptação, a coesão e a comunicação entre os diferentes elementos da família e outros 

intervenientes são recursos fundamentais que permitem procurar da melhor forma as 
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soluções para um bem-estar familiar, com qualidade de vida para o idoso (Imaginário, 

2004). 

É precisamente, no contexto de situação de dependência, que é necessário uma 

reorganização social e familiar, de forma a permitir encontrar respostas, garantindo 

deste modo a continuidade dos cuidados. Fala-se assim na criação de redes de apoio, 

que se poderão dividir de acordo com a natureza da sua estrutura, em redes de apoio 

formal e informal (Paúl, 1997). Para São José, Wall e Correia (2002), o processo de 

escolha e de organização dos apoios depende de vários fatores, tais como o grau de 

dependência da pessoa idosa, o grau de disponibilidade de apoios informais e formais, e 

o rendimento familiar. Para estes mesmos autores, os cuidados sociais são também 

entendidos como todo o tipo de apoio que é prestado com o objetivo de ajudar os 

indivíduos dependentes nas suas atividades quotidianas, apoio esse que pode ser 

prestado numa base informal, ou numa base formal, ou seja, por serviços públicos ou 

privados, com ou sem fins lucrativos. Mas Augusto et al. (2002) reconhece que uma 

família envolvida no processo de cuidados é essencialmente esclarecida e cooperante, 

uma família unida, e certamente mais tranquila ou menos ansiosa, uma família protegida 

e valorizada. Contudo, esta envolvência requer uma experiência e sensibilidade bastante 

profunda por parte dos profissionais de saúde, partindo sempre do princípio de que 

todas as pessoas têm não só forças e capacidade, como também potencialidades para 

crescer e se tornarem mais competentes, o que pressupõe delegações de poderes. Tal 

facto conduz a um novo paradigma das relações família-profissionais de saúde, no qual 

se considera que a família é o centro dos cuidados e as interações com os profissionais 

de saúde são de colaboração, contrariamente à abordagem tradicional, na qual se 

esperava que a família se comportasse e cuidasse do membro afetado, tal como ditado 

pelos profissionais de saúde. 

De acordo com Gaspar (2010), o aumento da esperança média de vida é acompanhado 

pelo resultante aumento das doenças crónicas e incapacitantes, com claros e 

significativos impactos sobre o doente/idoso, bem como sobre os seus 

familiares/pessoas que diariamente lhes prestam cuidados. 

O envelhecimento e a maior longevidade, verificadas na atualidade, não são sinónimo 

de doença, mas existe cada vez maior prevalência de doenças crónicas incapacitantes, 

decorrentes dos avanços na medicina, que nos permitem viver mais anos. Esta 
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longevidade, também acarreta perda de autonomia, deterioração física e cognitiva, bem 

como maior dependência. Muitas vezes envelhecimento significa dependência nas 

atividades de vida diária. As incapacidades dos idosos podem ser ligeiras, a nível 

cognitivo, ou mais marcadas, a nível físico. Estas incapacidades podem necessitar 

apenas de orientação na administração de fármacos ou mesmo de higiene e conforto no 

leito ou podem carecer de apoio constante como é o caso dos doentes acamados. Assim, 

o cuidado no domicílio proporciona o convívio familiar, o apoio e a proteção que o 

idoso necessita (Karsch, 2003). 

Os cuidados podem ser classificados em cuidados de manutenção (alimentação, higiene 

corporal, vestuário, integridade física, entre outros) e de reparação (medicação). Os 

cuidados de manutenção são mais predominantes e estão relacionados com a 

incapacidade funcional do idoso, por outro lado os cuidados de reparação visam o 

tratamento da doença. Esses cuidados são dos mais simples aos mais complexos, como 

o banho e o transporte que exigem do cuidador um esforço físico constante e a 

medicação, exige um certo grau de escolaridade (Nardi, 2007). 

Convém aqui realçar a necessidade de se fazer a distinção entre os cuidadores primários, 

secundários e terciários. Os cuidadores primários são os principais responsáveis pelo 

idoso, seus cuidados e pela maior parte das tarefas. Os secundários podem até realizar as 

mesmas tarefas, mas o que os diferencia dos primários é o facto de não terem o grau de 

responsabilidade e decisão, atuando quase sempre de forma pontual em alguns cuidados 

básicos, alternando com o cuidador primário. Os cuidadores terciários são coadjuvantes 

e não tem responsabilidade pelo cuidado, substituindo o cuidador primário por curtos 

períodos e realizando, na maioria das vezes, tarefas específicas como compras, 

pagamento de contas e levantamento de pensões (Eliopoulos, 2005). 

Emergiu, então, um grande número de pessoas a serem assistidas ou cuidadas por 

outras. Quem cuida tem a designação de Cuidador Primária informal, que é responsável 

pela orientação geral do paciente. Esta pessoa é geralmente um membro da rede social 

(família, amigo ou vizinho), que não recebe ajuda financeira ou formação antes da 

assistência ao paciente (Armstrong, 2005; Salas, Río, Estrada & Guillen, 2006). 

As principais atribuições do cuidador informal são: atuar como elo entre a pessoa 

cuidada, a família e a equipa de saúde, escutar e ser solidário com a pessoa cuidada, 
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ajudar nos cuidados de higiene, estimular e ajudar na alimentação, ajudar na 

deambulação e atividades físicas, estimular atividades de lazer e ocupacionais, realizar 

posicionamentos no leito e na cadeira e massagens de conforto, administrar medicação, 

comunicar à equipa de saúde mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada, outras 

situações que sejam necessárias para a melhoria da qualidade de vida e recuperação da 

saúde (Ministério da Saúde Brasileiro; Secretaria de Atenção a Saúde; Secretaria de 

Gestão do trabalho e da educação na Saúde, 2008). 

Não está claro quem vai cuidar dessa população cada vez mais dependente, pois os 

sistemas de segurança social ainda dependem em certa medida, da assistência não 

remunerada fornecida pela família. Trata-se, portanto, de grande interesse para 

investigar empiricamente se fornecer cuidado não remunerado para os parentes ou 

amigos adultos afeta a probabilidade dos cuidadores estarem empregados. Além disso, 

esta posição de desvantagem dos cuidadores implica que as transferências financeiras 

públicas para as suas famílias são suscetíveis de ter um efeito de redistribuição não 

desprezável, se o respetivo consumo das famílias é baixo, em consequência de pequenos 

ganhos (Ciani, 2012). 

Rocha, Vieira e Sena (2008) afirmam que uma grande parte dos indivíduos dependentes 

têm como cuidadores a própria família, provocando, muitas vezes, problemas de saúde 

no próprio cuidador, resultando assim na necessidade de estes familiares receberem 

apoio da assistência social e de cuidados de saúde. De acordo com Cruz, Loureiro, Silva 

e Fernandes (2010) “O cuidado informal sobrevém da prestação de cuidados a pessoas 

dependentes por parte de família, amigos, vizinhos ou outros grupos de pessoas, não 

remunerados economicamente pelos cuidados que prestam, assumindo assim o papel de 

cuidador informal”. 

Assim, todas as situações de doença crónica incapacitante originam alterações 

profundas a nível da dinâmica familiar. Tal como refere Marques (2010) “A vida dos 

cuidadores informais pode ser afetada de várias formas, sendo frequente aqueles 

apresentarem modificações ao nível das relações familiares, trabalho, situação 

económica, tempo de lazer, saúde e estado de ânimo.” 

Desta forma verifica-se que as famílias muitas vezes não possuem condições para cuidar 

dos seus familiares enfermos ou dependentes e não têm suporte social, nem poder 
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socioeconómico. A situação torna-se mais complicada quando “Os filhos e netos estão 

fisicamente ausentes da vida dos idosos, devido à imigração para o estrangeiro ou 

emigração para o litoral/urbano do país.” (Paúl, 1991). 

Por norma, e devido à cultura, aos estereótipos inerente à sociedade portuguesa os 

cuidadores informais são em grande parte “mulheres idosas que terão que gerir não só a 

responsabilidade pelos cuidados que têm de prestar, mas também a multiplicidade de 

papéis que desempenham na família e sociedade, assim como, gerir os efeitos do 

processo de envelhecimento sobre a sua própria condição.” (Andrade, 2009). 

Os familiares que assumem o papel de cuidadores informais podem entrar em situação 

de crise, cujos principais sintomas são: tensão, constrangimento, fadiga, stress, 

frustração, limitação do convívio, depressão e baixa autoestima (Martins, Ribeiro & 

Garret, 2003). Esta sobrecarga ou tensão pode acarretar problemas físicos, psicológicos, 

emocionais, sociais e financeiros, que acabam por afetar o bem-estar do doente e do 

cuidador. O grau de dependência do idoso influencia diretamente a família, pois a 

dependência em realizar suas Atividades de Vida Diária (AVD´s) determina a 

necessidade do cuidador em auxiliá-lo. As AVD’s subdividem-se em: alimentação, 

integridade da pele, higiene, eliminações, terapêutica, deambulação e transferência do 

paciente e atividades instrumentais como preparação de refeições, tratamento das 

roupas, limpeza da casa e realização de tarefas fora do domicílio (Machado, Jorge & 

Freitas, 2009; Marcon, Lopes, Fernandes, Antunes & Waidman, 2006). O cuidador não 

recebe preparação para o cuidado, adquirindo assim habilidades e conhecimentos na 

prática diária (Thober, Creutzberg & Viegas, 2005; Marcon, Lopes, Fernandes, Antunes 

& Waidman, 2006). 

Assumir o cuidado de um idoso, geralmente sozinho, não é uma tarefa fácil, pois o 

cuidador vê-se obrigado a acumular as novas atividades à sua rotina de vida. Podem 

surgir múltiplas dificuldades no seu quotidiano, relacionadas com a dinâmica familiar, a 

demanda de cuidados, aos gastos financeiros, entre outros. Com isso, na maioria das 

vezes, os cuidados são centralizados apenas num cuidador, ficando sobrecarregado ao 

assumir as responsabilidades e decisões. 

Os múltiplos papéis e funções da mulher como mãe, esposa, cuidadora e dona de casa 

traçam uma realidade que exigiria a ajuda de outra pessoa, mas nem sempre é possível 
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pagar a alguém para ajudar e por outro lado, não contam com ajuda regular da rede 

informal e formal. Assim sendo, é imposto à cuidadora uma sobrecarga (Vieira, 2006). 

O ato de cuidar significa vivenciar uma diversidade de sentimentos, geralmente 

ambivalentes. O que motiva o cuidado, independente de se gostar ou não, está 

relacionado a um sentimento, que se denominou de um “chamamento” e a um instinto 

para ajudar quem necessita (Waldow, 1998). 

A diversidade e intensidade de sentimentos vivenciados pelos cuidadores ocorrem 

devido ao envolvimento afetivo proporcionado pelos laços familiares dos cuidadores 

com os idosos, sendo o cuidado uma forma retribuírem. Nesse sentido, os cuidadores 

veem-se tomados por um misto de sentimentos: retribuição, amor e satisfação, medo e 

impaciência (Lavinsky, 2001). 

Assim, a maioria dos idosos possui fracas condições económicas, o custo benefício 

torna-se dispendioso, sendo fundamental a existência de uma rede de apoio ao idoso e à 

família de forma sistematizada. Isso demonstra a necessidade de apoio à família por 

outras instituições sociais. Neste contexto do cuidado domiciliar, surge a figura do 

cuidador informal. O cuidador informal, ao contrário do formal, é aquele que 

desempenha cuidado não profissional, sem receber nenhuma remuneração, podendo ser 

pessoas da família, amigos e vizinhos (Eliopoulos, 2005). Em casos comprovados de 

carência financeira ou falta de outro tipo de meio ou apoios as instituições poderão 

funcionar como uma mais-valia para os cuidadores ajudando-os a suportar as 

preocupações.  

Desta forma, as difíceis condições económicas, que são das principais preocupações das 

famílias, refletem o que a família do idoso tem que enfrentar para suportar o tratamento, 

reabilitação e serviços de cuidados no âmbito domiciliar. A função do cuidador é 

acompanhar e auxiliar a pessoa cuidada, fazendo por ela somente aquilo que ela não 

consiga fazer sozinha, não fazendo parte da sua rotina técnicas e procedimentos 

característicos de profissões da área da saúde, como por exemplo de enfermagem 

(Ministério da Saúde Brasileiro; Secretaria de Atenção a Saúde; Secretaria de Gestão do 

trabalho e da educação na Saúde, 2008) 

Cuidado tipicamente informal não é remunerado e tem sido visto como sendo de custo 

mais baixo, mesmo gratuito, substituto do cuidado formal. 
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Quando cuidar interfere com o emprego do cuidador, a produtividade do trabalhador, 

rendimento e emprego e benefícios relacionados são afetados, portanto, os custos 

económicos são abrangidos. 

Os custos não económicos são os resultantes de perda de qualidade de vida, tais como a 

nível físico, social e ao bem-estar emocional. Ser cuidador informal pode interferir com 

a capacidade em estabelecer e manter relacionamentos, com a qualidade dessas relações 

e a sua capacidade de participar em atividades sociais. Os custos relacionados com o 

bem-estar emocional são descritos na literatura como stress, baixa de autoestima e perda 

de controlo e independência (Fast, Williamson, & Keating, 1999). 

No estudo conduzido por Ducharme, Beaudet, Legault, Kergoat, Le'vesque e Caron 

(2009) as necessidades exprimidas por cuidadores durante a transição de papel foram as 

seguintes: entender a doença de seu parente, desenvolver competências adaptadas à 

situação atual do seu parente, como habilidades de comunicação, discutir a 

responsabilidade de cuidados entre membros da família, familiarizar-se com os serviços 

formais disponíveis, saber o que esperar em relação ao seu familiar e a si mesmos e 

fazer planos para o futuro. Verificou-se, também, que as mulheres cuidadores, mais 

frequentemente do que homens cuidadores, expressavam a necessidade de desenvolver 

habilidades para se comunicar com seu parente. Além disso, em comparação com os 

cuidadores filhos, cuidadores cônjuge eram mais propensos a expressar a necessidade de 

receber o apoio de profissionais de saúde. 

De acordo com uma pesquisa conduzida em quatro países europeus (Georges & Gove, 

2007) menos de um terço dos cuidadores fora informado dos serviços disponíveis. 

Quinn, Clare, Pearce e van Dijkhuizen (2008) ressaltaram que os cuidadores se sentiram 

isolados no momento que estavam sob pressão e stress no momento da divulgação do 

diagnóstico da pessoa cuidada. 

Surgem conflitos, por vezes entre membros da família e o cuidador devido à situação de 

cuidar (Derksen, Vernooij-Dassen, Gillissen, Kikkert & Scheltens, 2006). 

A proporção de pessoas mais velhas e a tendência de cuidados de longa duração é 

crescente em países desenvolvidos. Há uma tendência prevista de redução de cuidados 

institucionais que irá aumentar o número de grandes dependentes que vivem na 

comunidade. Há um grande interesse por parte da política pública e clínico em encontrar 
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maneiras eficazes e eficientes de ajudar os idosos a continuar a viver em ambiente 

comunitário (Kuzuya, et al., 2011). 

Bernabeu-Wittel, et al. (2011) salientaram que com o envelhecimento progressivo da 

população mundial tem-se verificado um aumento na prevalência de doenças crónicas, 

muitas das quais são progressivas e complexas. Isto está intimamente relacionado com o 

facto de que cerca de metade da população com polipatologia requerer um cuidador. 

Esta tarefa é realizada por uma mulher, membro da família (filha ou cônjuge) em mais 

de 80% dos casos. Este é um dos aspetos mais pertinentes do estudo e confirma o papel 

social fundamental que as mulheres desempenham. Tem profundas implicações 

socioeconómicas e os encargos pessoais, muitas vezes mal reconhecidos. A 

identificação desta realidade é o primeiro passo para a implementação de todos os tipos 

de medidas de intervenção futuras para o paciente-cuidador. 

O envelhecimento da população, que está a acontecer em todos os países europeus, tem 

consequências para a organização e financiamento dos serviços públicos, como os 

cuidados de saúde (Economic Policy Commitee and European Comission, 2009). 

Foram formuladas várias metas pelos governos para fornecer ajuda à família ou 

amigos. Muitas publicações focam o altruísmo como sendo um motivo que leva à 

prestação de cuidados, pessoas a cuidar dos outros por amor e afeição (Eurocarers, 

2008). 

Uma grande quantidade de cuidado profissional num país não está associada a menos 

cuidado fornecido por membros da família, mas a ajuda dada é menos intensiva, menos 

obrigatória e menos dispendiosa (Brandt, Haberkern & Szydlik, 2009).  

Os cuidadores informais podem servir como uma rede de apoio, que é um componente 

importante dos cuidados para os pacientes mais idosos. Muitos estudos têm mostrado 

que o apoio social tem uma influência positiva sobre a saúde mental dos idosos (Krause, 

1986; Krause & Liang, 1989; Lee & Shinkai, 2005) 

O apoio social reduz o impacto do stress e promove uma melhor compreensão da 

situação stressante. Além disso, o feedback de terceiros ajuda o indivíduo stressado a 

desenvolver, implementar e avaliar um plano sensato de ação para lidar com o 
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problema. O suporte social também serve para reforçar positivamente o indivíduo e 

assegurar que podem tolerar e superar eventos stressantes (Krause, 1986). 

McKenzie, McLaughlin, Dobson e Byles (2010) no seu estudo apresentam uma revisão 

sistemática da literatura sobre comparações urbanas e rurais de vários resultados para 

cuidadores informais que prestam cuidados aos beneficiários de cuidados a idosos. 

Concluem que não está claro que a localização geográfica afeta os cuidadores. 

2.4 SATISFAÇÃO	COM	O	SERVIÇO	PRESTADO	

A satisfação e qualidade percebida são dois aspetos muitas vezes confundidos, mesmo 

aquando da tentativa de medição dos mesmos em determinados serviços, 

nomeadamente da área da saúde. 

Em vários modelos de avaliação dos clientes (e.g. Bolton & Drew, 1991; Boulding, 

Kalra, Staelin & Zeithaml, 1993; Parasuraman, Zeithaml & Berry Scale, 1991) tem-se 

argumentado que as expectativas do cliente são importantes na formulação de critérios 

para a avaliação de desempenho e posterior satisfação do cliente (Ryan & Cliff, 1995). 

Laroche, Kalamas, Cheikhrouhou e Cézard (2004) cit (Parasuraman, Berry & Zeithaml, 

1991. p. 39) afirmam que a chave para oferecer um excelente serviço é um 

“entendimento das expectativas dos clientes”. As expectativas desempenham um papel 

na formação da satisfação e qualidade de serviço através do “modelo gap” 

(Parasuraman. Zeithaml & Berry, 1985). Em algumas situações específicas pode ser 

necessário redesenhar as dimensões do modelo SERVQUAL para que este possa ser 

utilizado na análise de satisfação de um serviço. 

A escala SERVQUAL é composta por cinco secções que capturam as dimensões 

comuns de prestação de serviços. Os autores Parasuraman, Zeithaml & Berry (1991) 

desenvolveram a escala SERVQUAL multi-item para medir a qualidade do serviço 

comparando as expectativas dos consumidores com o seu desempenho e perceções 

(Laroche, Kalamas, Cheikhrouhou & Cézard, 2004). 

O processo de desenvolvimento da escala começou com grupos focais e entrevistas em 

profundidade das experiências dos consumidores com quatro setores de serviços: 

inspeção bancária, as agências de cartão de crédito, corretoras de segurança, e 
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reparação de produtos e prestadores de manutenção (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 

1985). As 10 dimensões inicialmente descobertas pelos investigadores foram: 

tangibilidade, confiabilidade, agilidade, competência, cortesia, credibilidade, segurança, 

acesso, comunicação e compreensão (Laroche, Kalamas, Cheikhrouhou & Cézard, 

2004), no entanto mais tarde descobriram que algumas delas estavam correlacionadas. 

Depois de refinamento, o instrumento incluiu 22 itens de carga em 5 

dimensões: tangibilidade, confiabilidade, recetividade, segurança, e empatia. A soma 

acumulada da diferença de pontuações (perceção contra expectativa), para cada uma das 

cinco dimensões, forma o constructo da qualidade percebida global. 

São dimensões da escala SERVQUAL: 

Confiança 

Os três primeiros itens da dimensão Confiabilidade (ou seja, “presta serviço como 

prometido”, “Confiável em lidar com problemas de serviço dos clientes” e “executa o 

serviço certo da primeira tempo” “abordam questões de cumprimento promessa, 

confiabilidade e precisão, o que está no coração de confiabilidade, por definição. Além 

disso, estas são aplicáveis a todos os serviços. O quarto item (“Fornece serviços no 

momento em que promete”) é apenas um componente mais específica do primeiro item, 

assim, de uma maneira a duplicação da última. Além disso, este e o quinto ponto 

(“mantém clientes informados sobre quando o serviço será realizado”) se aplica a 

indústrias de serviços seletivamente. Por exemplo, os serviços de rotina caixas bancárias 

não implica um tempo prometido ou duração prolongada operação que justifique 

“Manter os clientes informados.”. Por conseguinte, de modo a melhorar a sua 

generalidade e interna consistência, mantemos apenas os três primeiros itens desta 

dimensão. 

Recetividade 

Considera-se a dimensão Recetividade e seus três itens, segurança e empatia itens que 

oferecem espaço para a moderação. Segurança fica fixa a um problema (ou seja, a partir 

de Confiabilidade) e da obtenção de umas preocupações e ansiedades abordados bem 

(ou seja, a partir de Recetividade). Assim, a segurança é mais apropriadamente 

considerada um resultado conjunto de fiabilidade e de capacidade de resposta, em vez 

uma dimensão independente. 



 

42 

Segurança 

A “cortesia” item da Segurança (ou seja, “os funcionários estão sempre cortês”) se 

refere a “interação interpessoal”, e é, portanto, mais adequadamente assimilado na nova 

dimensão de “Personalização”, o que fazemos (ver infra). Estas medidas permitem-nos 

cair completamente da dimensão de Garantia. 

Empatia 

A dimensão empatia, conforme definido (ou seja, "carinho, atenção individualizada"), 

pode também coincidir com a capacidade de resposta. A recetividade refere-se não 

apenas com o tempo de resposta, mas com a natureza da resposta, aborda a necessidade 

do cliente em questão e ser acionada por um genuíno desejo de resolver os problemas 

dos clientes. O primeiro item da empatia "dar aos clientes atenção individual apropriada 

(Mittal & Lassar, 1996).  

Quando se mede qualidade do serviço, os profissionais devem estar cientes dos efeitos 

que a ordem das perguntas pode ter sobre os valores de medidas de qualidade de serviço 

(DeMoranville & Bienstock, 2003). A resposta a qualquer item de qualidade de serviço 

pode ser influenciada pelo local onde o item aparece num questionário em relação a 

outros itens. Assim, as avaliações de qualidade de um serviço são em função tanto das 

perceções dos consumidores como dos fatores metodológicos. A qualidade de um 

serviço é frequentemente medida ao longo do tempo para inquirir mudanças no 

desempenho. Os académicos recolhem dados da qualidade dum serviço através de 

questionários pode podem necessitar de ter em atenção alterações do formato do 

questionário.  

De acordo com Parasuraman et al. (1985), o conceito de qualidade é um ambíguo e 

abstrato e de construção que é difícil de definir. Em particular, o interesse neste método 

tem aumentado dramaticamente desde Parasurman, a escala SERVQUAL foi 

desenvolvida como um modelo de medição. A aplicação deste modelo tem sido feita em 

muitas e diferentes tipos de configurações, incluindo nas empresas, engenharia, 

indústria e cuidados de saúde. A essência deste modelo é fornecer uma fórmula de 

qualidade igual a desempenho menos expectativa. 

Medir a qualidade do serviço torna-se mais complexo pelas características de serviço 

(Parasuraman et al., 1985). Para Parasuraman et al. (1985) a qualidade do serviço é 
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definida como a extensão da discrepância entre as expectativas dos clientes e as suas 

perceções. Expectativas significam as necessidades dos consumidores. Por outro lado, 

refere-se à perceção e avaliação dos consumidores do serviço. Parasuraman et al. 

formulou um modelo de qualidade de serviço e identificou 10 determinantes originais 

usando entrevistas em profundidade de executivos e entrevistas de grupos focais de 

consumidores em 1985. Além disso, eles desenvolveram o instrumento SERVQUAL 

para medir a qualidade do serviço em 1988. A SERVQUAL é um instrumento 

composto por cinco dimensões de qualidade de serviço: tangibilidade, confiabilidade, 

recetividade, segurança e empatia (Parasuraman, Zeithaml e  Berry, 1988). 

 Tangibilidade inclui evidência física dos serviços, tais como instalações físicas, 

ferramentas ou equipamentos, aparência dos funcionários e outros clientes.  

 Confiabilidade envolve a consistência do desempenho e confiabilidade. Isso 

significa que a empresa executa o serviço corretamente na primeira vez e honra 

a sua promessa. 

 Capacidade de resposta refere-se à vontade ou disposição de funcionários para 

prestar o serviço. Envolve atualidade de serviços (por exemplo, a criação de um 

compromisso rapidamente). 

  Segurança significa conhecimento, cortesia dos empregadores e sua capacidade 

de transmitir confiança e segurança. 

De acordo Dabholkar, Shepherd e Thorpe (2000) os comerciantes percebem que para 

manterem os clientes, para sobreviverem e crescerem, devem fornecer um serviço de 

alta qualidade. Consequentemente, o interesse académico e de gestão da qualidade do 

serviço tem sido evidente na literatura de marketing de serviços nos últimos anos. É um 

problema conceptual o que diz respeito ao papel de satisfação do cliente no quadro da 

qualidade do serviço prever as intenções comportamentais. Os estudos empíricos na sua 

maior parte, não abordaram os efeitos diferenciais de qualidade de serviço e satisfação 

do cliente sobre as consequências comportamentais. Na verdade, os pesquisadores nem 

sempre foram capazes de separar as duas construções empiricamente. 
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Figura 6 – Quadro global para os antecedentes e consequências da qualidade de um serviço com a 

satisfação do cliente como um mediador 

Fonte: Traduzido de Dabholkar, Shepherd e Thorpe, 2000 

 

Dabholkar, Shepherd e Thorpe (2000) citam os estudos de Lewis e Booms (1983), 

Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1988) que afirmam que, a qualidade do serviço tem 

sido conceituada como um processo de desconfirmação. 

Para Finn e Kayande (2004) as escalas de marketing importantes, tais como a 

SERVQUAL são muitas vezes modificadas para aplicações específicas, alterando a 

redação dos itens, adicionando itens, ou deixando cair os itens da escala original para 

adequar ao contexto específico de uso de escala. A modificação de uma escala é uma 

questão importante no uso de medidas multi-itens. Escalas multi-itens são muitas vezes 

modificadas. Após este desenvolvimento, é adaptada para o uso em diferentes contextos 

e aperfeiçoada para melhorar o seu desempenho psicométrico.  

O instrumento SERVQUAL tem sido usado de forma produtiva para a qualidade do 

serviço de medição em muitos estudos. Tem também servido como base para métodos 

de medição utilizados em estudos publicados que examinam a qualidade de serviço 

numa variedade de contextos (Parasuraman, Zeithaml & Berry, 1994). 
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2.4.1 A	qualidade	do	serviço	

De acordo com (Landrum, Prybutok, & Zhang, 2007) o instrumento mais influente para 

medir a qualidade do serviço tem sido SERVQUAL, desenvolvido em 1988 por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry que contém 22 elementos e tem sido amplamente 

utilizada para a medição da qualidade de serviço em marketing. Possui cinco dimensões 

do serviço- tangibilidade, confiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia. 

SERVQUAL foi fundamentada no modelo de Gaps (Parasuraman, Berry, & Zeithaml, 

1990) que afirma que as expectativas são subjetivas e consistem de desejos do utilizador 

ou crenças de que o prestador de serviços deve exibir certas características. Os clientes 

formam o seu juízo de desempenho do serviço por meio da interação com os 

fornecedores. A lacuna ou diferença entre as expectativas dos clientes e perceções sobre 

os de serviços prestados resulta na perceção de qualidade de serviço por parte dos 

clientes. Além disso, outros duvidavam a capacidade preditiva do uso da teoria de 

gap/lacuna e preferiram a SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992), que coincide com os 

22 itens de desempenho do modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), só possui 

uma abordagem baseada simplesmente na perceção do desempenho do fornecedor de 

serviço. 

2.4.2 A	Escala	SERVQUAL	e	os	seus	constructos	

A versão de 1988 da Escala SERVQUAL consistia em 22 perguntas sobre as 

expectativas de serviço e 22 questões idênticas sobre o desempenho do serviço. Cinco 

foram usadas para medir tangibilidade, cinco para medir a confiabilidade, cinco para 

medir a capacidade de resposta, quatro para medir a segurança, e três para medir a 

empatia. Foram feitas três alterações aos itens de 1994 (Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry, 1994). Em primeiro lugar, o item sobre a manutenção dos registos livres de erro 

foi excluído. Em segundo lugar, o item sobre como manter os clientes informados 

quando os serviços seriam realizados foi atribuído novamente a partir da resposta à 

dimensão confiabilidade. Em terceiro lugar, o item sobre a conveniência do horário de 

funcionamento foi transferido da empatia para a dimensão tangibilidade.  

Segundo (Medeiros, 2009), apesar da SERVQUAL ter sido criado com a pretensão de 

se tornar uma escala com aplicabilidade generalizada à maioria dos serviços, não nos 

podemos esquecer que se trata de um “esqueleto” que “quando necessário pode ser 
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adaptado […] para servir as características ou necessidades específicas de pesquisa de 

uma organização em particular.” (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988, p. 31). Com 

efeito, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991) referem que, consoante os contextos, 

qualquer pequena adaptação no que diz respeito a terminologia das variáveis é 

apropriada, no entanto a eliminação de variáveis poderá por em causa a validade da 

escala. 

Entende-se que tanto para Grönroos (1982) como para Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1988) as suas conceptualizações da mensuração da Qualidade de Serviço têm por base 

o paradigma da não-confirmação das expectativas. Para Grönroos (1982), relembre-se, a 

qualidade de serviço resulta da comparação entre serviço esperado (expectativa) e o 

serviço percebido. Por seu lado, para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985; 1988), a 

qualidade de serviço apresenta-se como a diferença entre o nível de serviço esperado e 

as perceções dos clientes face ao serviço. 

Cronin e Taylor (1992) foram os primeiros autores a apresentar uma justificação teórica 

para menosprezar o papel das expectativas na mensuração da Qualidade de Serviço, 

evidenciando a importância da quantificação do desempenho percebido como principal 

referência. Em 1992, os dois apresentam uma nova escala a que chamaram de 

SERVPERF. O SERVPERF baseava-se apenas nas perceções dos clientes acerca do 

desempenho do prestador de serviços (Brady, Cronin, & Brand, 2002), que coincide 

com os 22 itens de desempenho do modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), 

composto por 5 constructos ou fatores, sendo estes a tangibilidade, a confiabilidade, a 

presteza, a segurança e a confiabilidade 

2.4.3 Satisfação	na	área	da	saúde:		

No estudo de Raposo, Alves e Duarte, 2009, ficou concluido que, para alguns 

pesquisadores a satisfação do paciente é o resultado da diferença entre as características 

esperadas e percebidos de um serviço. Para Woodside, Frey e Daly (1989) a satisfação 

do paciente é uma forma especial de atitude, ou seja, é um fenômeno pós-compra que 

reflete o grau em que um paciente gostou ou não o serviço, depois de ter experimentado. 

De acordo com Wilton e Nicósia (1986), os mais recentes modelos de satisfação do 

cliente já pararam de manipular a satisfação como uma variável estática, e concebendo-
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a como um processo ampliado ou um sistema de interação em torno da compra, uso e 

recompra de ações. Esta nova perspetiva reconhece que a reação psicológica do cliente 

para um produto que não pode ser representado como o resultado de um único episódio, 

mas como uma série de atividades e reações contínuas ao longo do tempo. 

Desta forma, a agregação de pessoas, ocasiões, estímulos e medidas é uma boa maneira 

de superar alguns dos problemas relacionados com a análise tradicional (Johnson, 1995; 

Johnson et al, 1995). Esta agregação também é útil para reduzir o erro de medição das 

principais variáveis relacionadas com a satisfação (Johnson et al. 1995). Os índices de 

satisfação do cliente são baseados nesse princípio. 

De acordo com Anderson e Fornell (2000a, b), um índice de satisfação do cliente mede 

a qualidade de bens e serviços, vivida por aqueles que os consomem e sentem. Ele 

representa a avaliação global da experiência total de compra e consumo, seja real ou 

prevista (Fornell, 1992; Andersen et al, 1994).  

Esta satisfação global é um indicador importante do passado, presente e futuro 

desempenho de uma empresa (1994 Anderson et al.). 

A satisfação do cliente pode ser analisada sob duas perspetivas diferentes: como 

resultado ou como um processo. A satisfação como resultado está preocupada com a 

natureza da satisfação (Oliver, 1997). De outro ponto de vista, a satisfação como um 

processo está essencialmente preocupada com suas causas (Oliver, 1997; Anderson, 

1993). 

Para John (1991), o conceito de satisfação dos pacientes inclui ambas as abordagens. 

Desta forma, a satisfação dos pacientes pode ser visto como uma atitude resultante da 

confirmação ou desconfirmação das expectativas (perspetiva de resultado) ou como um 

processo, resultante do nível de expectativas que o paciente leva para a experiência de 

serviço (perspetiva de processo). Assim, é importante não só para saber o resultado da 

experiência de serviço, mas também quais são as causas e dimensões que dão origem a 

satisfação. 

A partir da revisão da literatura sobre esta questão, podemos ver que o processo de 

formação da satisfação não é muito consensual, quer nos serviços, em geral, ou na área 

da saúde. As conclusões de vários estudos sobre a satisfação do cliente em serviços 
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encontraram diferentes antecedentes na formação da satisfação, ou seja, a imagem 

percebida, valor percebido, expectativas e qualidade (funcional e técnica) (ECSI 1998; 

Anderson e Fornell 2000a, b). 

No entanto, no âmbito da saúde alguns destes antecedentes perdem influência. Por 

exemplo, Taylor e Cronin (1994) encontraram que as expectativas não conseguem 

demonstrar uma relação consistente direta com a satisfação do paciente. Além disso, o 

valor percebido pode ser difícil de aplicar no contexto de saúde, pois, como Peyrot et al. 

(1993) apontou, geralmente os pacientes não sabem custo real dos tratamentos, é difícil 

para eles para avaliar o valor percebido dos serviços de saúde. 

A fraqueza de algumas variáveis na relação com a satisfação pode ser uma razão pela 

qual a maioria dos estudos se concentram sobretudo, sobre as variáveis de qualidade de 

serviço, seja funcional ou técnica. No entanto, os elementos mais importantes da 

qualidade de serviço para cada paciente podem variar, dependendo da situação que cada 

um enfrenta (Mowen, Licata e Mcphail 1993). 

2.4.4 Dimensões	de	qualidade	de	serviço		

Garland e Westbrook (1989) referem quatro dimensões genéricas para avaliar a 

satisfação dos serviços sem fins lucrativos, ou seja, a política de serviço, o fornecedor, a 

sua envolvência social e o ambiente físico circundante, com uma importância superior a 

dimensões interpessoais. 

Para Donabedian (1980) a qualidade do serviço na área da saúde deve incluir uma 

análise da estrutura para atingir um determinado nível de qualidade de cuidados de 

saúde (as características de médicos, hospitais e pessoal); do processo (interação com a 

estrutura) e do resultado (o que acontece com o paciente após o ato médico). 

Explorando o efeito conjunto da estrutura e processo, Carr-Hill (1992) constatou que a 

satisfação do paciente pode ser influenciada por seis dimensões: assistência médica e de 

informação, instalações de alimentos e físicos, ambiente não-tangível, cuidados de 

enfermagem, de quantidade de comida e marcação de consultas. 

No entanto, é notável que a maioria dos estudos sobre a qualidade do serviço na área da 

saúde se concentre apenas em um dos elementos. A dimensão resultado sugerido por 

Donabedian (1980) é um dos elementos que não é muito bem estudado, o que pode ser 
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devido a dificuldades em medir os resultados em termos de qualidade dos serviços de 

saúde. O problema com a quantificação dos resultados de cuidados de saúde de acordo 

com Choi et al. (2005) poderia ser uma consequência do grande período de tempo entre 

o momento em que o serviço é fornecido e o surgimento de resultados. Para Boller et al. 

(2003), os resultados são uma consequência da qualidade do serviço e não um 

componente do mesmo, ressaltando a importância de se concentrar a estrutura e o 

processo ao analisar a qualidade dos serviços em saúde. 

Para alguns pesquisadores, é adequado para medir a qualidade do serviço na área da 

saúde, utilizando a escala SERVQUAL (Headley e Miller 1993). 

De acordo com Parasuraman et al. (1985) a qualidade global de um serviço depende do 

encontro entre as expectativas e perceções de nível de desempenho e podem ser 

medidos através das cinco dimensões base da SERVQUAL: elementos tangíveis 

(instalações físicas, equipamentos e aparência do pessoal), confiabilidade (habilidade de 

realizar o serviço prometido confiável e com precisão), responsividade/capacidade de 

resposta (vontade de ajudar os clientes e fornecer um serviço rápido), empatia (atenção 

cuidadosa e individualizada que a empresa fornece aos seus clientes) e garantia 

(incluindo competência, cortesia, credibilidade e segurança). 

A aplicação do SERVQUAL na análise da qualidade do serviço de saúde mostrou que 

elementos intangíveis tendem a ser mais influente do que os tangíveis (Kara et al., 

2005), embora deve-se sempre levar em conta a necessidade de adaptar a escala para 

situações específicas. 

O estudo da Venkatapparao e Gopalakrishna (1995) revelou que os aspetos relacionados 

com a qualidade técnica (o resultado de serviços) foram os mais importantes para os 

pacientes. No entanto, para Peyrot et al. (1993), é possível melhorar a satisfação dos 

pacientes através da melhoria dos aspetos que não estão relacionados com a qualidade 

técnica do serviço, mas, através dos relacionados com a qualidade dos processos 

(qualidade funcional). 

Para outros pesquisadores, a satisfação dos pacientes é melhor representada por meio de 

um constructo multidimensional, tendo as avaliações influenciadas por três fontes 

principais: os médicos, a instituição prestação do serviço e do sistema de saúde (Singh, 

1990). 
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Em vários estudos, o único ponto comum a alguns destes aspetos é o comportamento 

pessoal (Alford, 1998), as competências do médico de comunicação (Trumble et al. 

2006), enfermeira de inquietação percebido pelo paciente, colaboração enfermeiro / 

médico (Larrabee et al. 2004) e bons resultados (Amyx et al. (2000). Yarnold et al. 

(1998), em um amplo estudo em dois Departamentos de Emergência descobriram que 

pacientes em geral (in) satisfação com o cuidado recebido é quase perfeitamente 

previsível com base na classificação do paciente das qualidades expressivas nominais de 

médicos e enfermeiros. 

No entanto, quando se trata de cuidados de saúde primários, acima de tudo, as 

características do médico (Carr-Hill, 1992), como a explicação do que está a ser feito, 

bem como o tempo gasto com o paciente, é o que tem a maior influência sobre a 

satisfação dos doentes. O segundo fator mais influente na satisfação dos pacientes são 

as características do pessoal de apoio, onde os enfermeiros estão incluídos e a terceira 

são as características relativas ao acesso (Otani et al., 2005). Por sua vez, em outros 

estudos, foi percetível que os elementos relacionados com os enfermeiros tiveram a 

maior influência sobre a satisfação dos pacientes (Otani e Kurz 2004; Carr-Hill, 1992). 

Bryant et al. (1998) agruparam todas essas variáveis em quatro categorias: 

 Variáveis sócio emocionais, referentes às perceções de que os pacientes têm das 

capacidades de comunicação e capacidades interpessoais dos serviços de saúde 

(afeto, a empatia, a cortesia); 

 Variáveis de sistema, referentes aos aspetos físicos ou técnicos do local em que 

o serviço é prestado, tais como, o tempo de espera para a consulta, o acesso aos 

serviços, a qualidade técnica dos serviços, os custos, o conforto de equipamentos 

e duração da nomeação; 

 Variáveis influentes, tais como, a lista de contatos (família e amigos); 

 Variáveis moderadoras, referindo-se a variáveis sociodemográficas e estado de 

saúde. 

Uma grande parte da satisfação do paciente neste estudo poderia ser atribuída à 

perceção da relação paciente / médico. O modelo mostra que o constructo cuidado dos 

médicos apresenta um impacto positivo muito maior na satisfação do que qualquer uma 

das outras construções. Assim, conclui-se que o cuidado médico é mais importante na 
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melhoria da satisfação geral do que são outros constructos. Estes resultados suportam os 

resultados da investigação de Otani et al. (2005), Rao et al. (2006) que apontam que a 

interação do médico com os pacientes tem uma influência significativa sobre a sua 

satisfação. 

As perceções dos pacientes da competência e preocupação com seus problemas do 

médico são importantes determinantes das experiências do paciente e deve ser 

considerado em estudos futuros que são projetados para avaliar a avaliação da 

satisfação. 

Um exame dos coeficientes de trajeto revela que todos os quatro constructos estão 

positivamente relacionados com a satisfação geral dos pacientes. Três dos quatro 

constructos mostram um efeito estatisticamente significativo na predição da satisfação 

do paciente e só o cuidado de enfermagem falha o teste de significância. Estes 

resultados sobre os cuidados de enfermagem são de certa forma surpreendentes, como 

eles diferem de outros resultados de pesquisas sobre a importância dos cuidados de 

enfermagem na satisfação (Otani et al., 2005). Uma possível explicação para isso está 

no fato de que, num centro de saúde, os pacientes interagem muito mais com os 

médicos e pessoal administrativo do que com o pessoal de enfermagem. Neste tipo de 

centros de saúde, o médico é o foco da experiência do paciente.  

A segunda dimensão mais importante parece ser a perceção sobre as instalações do 

centro. Vários estudos têm apontado para a importância das instalações de qualidade na 

satisfação do paciente com os serviços de saúde (Carr-Hill, 1992). Os presentes 

resultados sugerem que a limpeza, temperatura e conforto das instalações têm o maior 

impacto sobre a perceção positiva sobre as instalações e, consequentemente, na 

satisfação. No entanto, é interessante notar que todos os atributos utilizados nesta 

pesquisa têm um elevado valor preditivo. 

Os outros dois constructos (pessoal administrativo e de enfermagem) têm o coeficiente 

de trajeto menor. Olhando para as cargas para o constructo de enfermagem, observamos 

que o tempo de espera dos serviços de enfermagem parece ser o atributo menos 

importante para a perceção do paciente. Este efeito constitui um ponto bastante 

interessante que pode, eventualmente, ser explicado pelo baixo nível de expectativas 

dos pacientes sobre a disposição de esperar ou que os pacientes não interagir tanto com 
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os enfermeiros. Em ambos os casos, é necessária uma maior exploração desse resultado, 

a fim de fornecer aos gestores com o conhecimento necessário para otimizar os recursos 

humanos nos cuidados de enfermagem. 

Assim, o presente estudo constatou que os constructos relacionados com a qualidade das 

instalações e as relações com os médicos têm os efeitos positivos mais importantes na 

satisfação. Para os gestores de saúde nesta investigação enfatizam a necessidade de 

manter as instalações de alto padrão e trabalhar em estreita colaboração com o médico, 

a fim de encontrar formas de aperfeiçoar o relacionamento entre médicos e pacientes. 

Finalmente, a partir destes resultados e de estudos anteriores revistos, pensam que, 

embora os constructos atuais pareçam explicar uma parte justa de satisfação, é, portanto, 

recomendável que as investigações mais profundas e inovadoras devam ser feitas para 

explorar novas variáveis, a fim de obter melhores previsões, por exemplo, através de 

uma compreensão mais profunda dos efeitos das políticas governamentais de saúde em 

pacientes perceções e expectativas dos serviços de saúde. 
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2.5 MODELO	TEÓRICO	DA	INVESTIGAÇÃO	

Tomando em consideração a revisão da literatura sobre o papel do prestador de 

cuidados informais apresentamos o modelo conceptual de investigação apresentado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Modelo Conceptual da Investigação 

 

O modelo conceptual proposto tem como objetivo, depois de caracterizar cada uma das 

dimensões, aferir de que forma é que a Qualidade de Serviço influencia na satisfação de 

serviço. 

É com base neste modelo de investigação que pretendemos desenvolver a nossa 

investigação empírica, que será realizada no ponto seguinte. 
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Capítulo	III	–	Dados	e	metodologia	de	análise	
 

3.1 TIPO	DE	INVESTIGAÇÃO	

A metodologia é uma etapa fundamental, uma vez que esta dará validade científica a um 

estudo desta índole. Segundo Fortin (1999) “De todos os métodos de aquisição de 

conhecimentos, a investigação científica é o mais rigoroso e o mais aceitável, uma vez 

que assenta num processo racional. Este método de aquisição de conhecimentos é 

dotado de um poder descritivo e explicativo dos factos, dos acontecimentos e dos 

fenómenos”.  

Na perspetiva de Fortain (1999), “um problema de investigação é um enunciado formal 

do objetivo de uma investigação tomando a forma de uma afirmação que implica a 

possibilidade de uma investigação empírica que permite encontrar uma resposta”. 

Sendo um problema de investigação uma questão não resolvida, o nosso objetivo é 

encontrar uma solução de carácter científico. 

Assim, quanto à tipologia poderemos classificar esta investigação como aplicada. A 

investigação aplicada tem como “objetivo descobrir factos novos (dados empíricos) para 

testar deduções (hipóteses) feitas de uma teoria que pode, em princípio, ter aplicações 

práticas no médio prazo” (Hill & Hill, 1998, p. 2). De certa forma, esta investigação 

poderá servir como um mote impulsionador e motivador aos prestadores aferir de que 

forma é que a Qualidade de Serviço influencia na satisfação de serviço. 

Vergara (1998) defende que o método de investigação pode ser quantitativo (do tipo 

survey, experimentação, etc.) ou qualitativo (estudos de caso, focus group, etc.) 

podendo ambos os métodos ser combinados. Nesta investigação recorreremos ao estudo 

quantitativo de teste às hipóteses de investigação, previamente desenvolvidas e que 

compõem o modelo de investigação, com base na evidência recolhida com o inquérito. 

Neste caso, a metodologia utilizada será quantitativa.  
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3.2 DESENHO	DA	INVESTIGAÇÃO	

Em função dos objetivos delineados para este estudo, no qual se pretende identificar 

quais os fatores que influenciam a perceção da qualidade do apoio social para o 

prestador de cuidados informal, optamos por realizar um estudo, transversal, 

retrospetivo e não-experimental. 

Um estudo transversal examina dados num ponto do tempo, isto é, os dados são 

recolhidos apenas numa ocasião, sobre um determinado assunto.  

O estudo retrospetivo é aquele que começa com a manifestação da variável 

independente no presente, e depois vincula este efeito com a suposta causa. 

Para finalizar, um estudo não-experimental, procura entender a forma de pensar, sentir e 

agir das pessoas integradas no meio natural pois, por vezes, não é possível investigar 

através de estudos experimentais, já que muitos problemas não acontecem de forma 

aleatória.  

Para que uma investigação seja efetuada com sucesso é necessário definir-se uma 

metodologia eficaz dos processos que serão efetuados. 

As informações mais preponderantes para a investigação serão fruto dos dados 

recolhidos nos questionários efetuados a prestadores de cuidados informais.  

“Toda pesquisa científica necessita definir seu objeto de estudo e, a partir daí, construir 

um processo de investigação, delimitando o universo que será estudado” (Ventura, 

2007, p. 383). 
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Figura 8 – Modelo Metodológico 

 

Para atingir os objetivos da investigação propriamente dita, desenhar-se-á uma 

metodologia descritivo-analítica, recorrendo à pesquisa bibliográfica e desenvolvimento 

de questionários que serão aplicados a uma amostra de prestadores de cuidados 

informais. 

3.3 OBJETIVOS,	QUESTÕES	E	HIPÓTESES	

Pretendemos obter conhecimentos objetivos das variáveis em estudo, criando uma 

representação da realidade, de modo que estes dados sejam possíveis de generalizar a 

outras populações. Segundo Fortin (1999) “ O método de investigação quantitativo é um 

processo sistemático de colheita de dados observáveis e quantificáveis (…) tem por 

finalidade contribuir para o desenvolvimento e validação dos conhecimentos; oferece 

também a possibilidade de generalizar os resultados, de predizer e de controlar os 

acontecimentos”. 

Antes de procedermos à colheita de dados devemo-nos perguntar sobre as informações 

que pretendemos colher e conhecer os diferentes instrumentos de medida assim como as 

suas vantagens e inconvenientes. É necessário ter em conta diversos itens na escolha de 

um instrumento de medida: “ (…) os objectivos do estudo, o nível dos conhecimentos 
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que o investigador possui sobre as variáveis, a possibilidade de obter medidas 

apropriadas às definições conceptuais, a fidelidade e a validade dos instrumentos de 

medida (…)” (Fortin, 2003). Há diversas formas de colher os dados junto dos sujeitos, 

cabe-nos então, escolher o tipo de instrumento mais adequado.  

Em função do exposto no parágrafo anterior o instrumento de colheita de dados por nós 

selecionados é o questionário, pois como refere Fortin (2003), “é um instrumento de 

medida que traduz os objetivos de um estudo com variáveis mensuráveis. Ajuda a 

organizar, a normalizar e a controlar os dados, de tal forma que as informações 

procuradas possam ser colhidas de uma maneira rigorosa”. Segundo alguns autores (e.g. 

Fortin, 2003; Gil, 1999) o questionário é um método de colheita de dados que é 

habitualmente preenchido pelos sujeitos e que carece de respostas escritas, exclui as 

pessoas que não sabem ler nem escrever e não permite obter respostas com muita 

profundidade, sendo eficaz no controlo dos enviesamentos. Este pode ser utilizado num 

grande número de sujeitos numa vasta região, a sua natureza impessoal e apresentação 

uniformizada assegura a fidelidade e facilita as comparações. O anonimato permite que 

as pessoas se sintam mais seguras e se exprimam mais livremente porém, impede o 

auxílio ao investigador em caso de dúvida e o conhecimento deste das circunstâncias em 

que foi respondido.  

O questionário elaborado para este estudo é composto por vários itens. Os primeiros 

itens são direcionados à caracterização do inquirido, quanto às variáveis atributo: idade, 

sexo, situação profissional. As questões seguintes pretendem identificar a qualidade 

percebida, o apoio social percebido e características da pessoa cuidada. Utilizando 

questões de resposta aberta e fechada, umas de escolha múltipla, outras utilizando 

escalas de qualidade percebida (SERVQUAL) e de perceção de apoio social. 

Foi utilizada a escala SERVQUAL que tem como dimensões da qualidade: 

 Fiabilidade (prestação de serviço de forma precisa e fiável); 

 Elementos tangíveis (ambiente, recursos físicos, apresentação);  

 Resposta/Reação (prontidão no serviço, prontidão na ajuda) 

 Confiança (capacidade de transmitir ao cliente segurança, confiança, 

privacidade...) 

 Empatia (atenção individualizada, preocupação com o cliente); (Anexo 1) 
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Nesta investigação temos como objetivo geral compreender as relações entre os 

cuidadores informais, os idosos e os serviços prestadores de cuidados. 

Apresentamos como objetivos específicos: 

 Caracterizar os cuidados formais ao nível das respostas de apoio 

domiciliário nos concelhos de Vila Real e Santa Marta de Penaguião, 

analisando a influência dos cuidadores informais na diversificação dos 

serviços pela organização; 

 Caracterizar os prestadores de cuidados informais;  

 Caracterizar os serviços de apoio domiciliário; 

 Identificar fatores favoráveis ao envolvimento de cuidadores informais nas 

respostas de apoio domiciliário; 

 Compreender as motivações dos cuidadores informais  

 Caracterizar as perceções dos cuidadores informais sobre a função de 

prestador de cuidados formal; 

 Caracterizar a relação com o prestador de cuidados formal; 

 Conhecer a perceção de qualidade dos serviços de apoio domiciliário do 

prestador formal. 

 

Da análise destes objetivos, resultam as seguintes questões de investigação:  

 Quem são os cuidadores informais a pessoas idosas? O que os motiva? 

 O que pensam da função de prestador formal?  

 Como vêm a sua interação com a Instituição que presta o serviço formal? 

 Qual é a qualidade percebida relativamente aos serviços prestados nas 

respostas de apoio domiciliário? 

 Quais as ações desenvolvidas por cuidadores informais a pessoas idosas? 

 As organizações do Terceiro Sector, com respostas sociais de apoio 

domiciliário formal, desenvolvem práticas sistemáticas de mobilização e 

envolvimento de cuidadores informais a pessoas idosas?  

 Nos contextos institucionais observados qual a relação entre prestadores 

informais e diversificação dos serviços prestados? 
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 Que vantagens internas e externas à organização resultariam do 

envolvimento dos cuidadores informais nas respostas de apoio 

domiciliário? 

Assim, apresentamos no quadro seguinte as hipóteses de investigação deste estudo. 

 

Quadro 11 – Hipóteses de investigação 

Hipóteses de investigação 

H1: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços 

H2: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços de acordo com o Género dos prestadores informais 

H3: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços de acordo com a faixa etária dos prestadores informais 

H4: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços de acordo com as Habilitações Académicas dos prestadores informais 

H5: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços de acordo com a Situação Profissional dos prestadores informais 

H6: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços de acordo com a Situação Conjugal dos prestadores informais 

H7: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições 
prestadoras de serviços de acordo com a relação dos prestadores informais com as pessoas 
cuidadas 

H8: A qualidade do serviço está associada com a satisfação do serviço. 

 

Variável é definida por Fortain (1999) como “característica de pessoas, de objetos ou de 

situações estudadas numa investigação, a que se pode atribuir diversos valores”. 

Segundo este autor, as variáveis podem ser classificadas de diferentes formas.  

As variáveis podem ser dependentes, independentes, atributo ou estranhas. Variável 

dependente é a “que sofre o efeito esperado da variável independente” (Fortain, 1999); a 

variável independente é a “que o investigador manipula num estudo experimental para 

medir o seu efeito na variável dependente” (Fortain, 1999). 
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Uma vez que as variáveis decorrem das questões de investigação, temos como variáveis 

dependentes e variáveis independentes: 

 Variável dependente 

o Qualidade percebida dos serviços de apoio social 

 Variáveis independentes 

o Tipologia do serviço; 

o Idade do prestador de cuidados; 

o Idade da pessoa cuidada; 

o Género da pessoa cuidada; 

o Género do prestador de cuidados; 

o Grau de dependência da pessoa cuidada; 

o Data de início do serviço; 

o Situação profissional do prestador de cuidados.   

Para Fortain (1999), variáveis atributo são “as características dos sujeitos num estudo”. 

No nosso estudo as variáveis atributo são: 

 Idade/ faixa etária; 

 Género; 

 Habilitações académicas; 

 Situação profissional; 

 Situação conjugal; 

 Relação com a pessoa cuidada. 

 

3.4 MÉTODOS	E	TÉCNICAS	DE	ANÁLISE	

A principal função dos métodos estatísticos é transformar um conjunto de dados em 

conclusões úteis que facilitem a organização e compreensão do fenómeno em estudo, 

para o qual se torna fundamental a previsão de uma boa recolha e tratamento de dados. 

O tratamento de dados será efetuado em suporte informático, utilizando em primeira 

instância o programa Excel, e numa segunda fase o programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). Estes programas permitir-nos-ão obter 

uma análise estatística rápida e eficaz, uma vez que diminuem tanto os custos 

financeiros do projeto, como o tempo gasto na sua elaboração. 
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Os métodos de análise inferencial podem ser classificados em dois grandes tipos: 

métodos paramétricos e não paramétricos em relação às variáveis. Os métodos 

paramétricos permitem analisar as interações entre duas ou mais variáveis. A sua 

utilização pressupõe o conhecimento das características da população e assumem que os 

valores de uma variável têm distribuição normal. Os métodos não paramétricos 

permitem a análise de variáveis cujos valores são medidos em escalas nominais ou 

ordinais. Estes métodos não dependem de qualquer caracterização precisa da 

distribuição da população, assim como não assume que os valores de uma variável têm 

distribuição normal. 

Em função dos objetivos do estudo, do tipo de dados, e que as questões de investigação 

resultam da associação entre duas variáveis proceder-se-á à realização de testes 

estatísticos paramétricos e não paramétricos em relação às variáveis. 

3.5 CONSIDERAÇÕES	ÉTICAS	

A investigação efetuada com seres humanos leva sempre ao aparecimento de questões 

morais e éticas. Na realização de qualquer investigação deve-se ter em conta as questões 

éticas implícitas no estudo (Fortin, 1999). Os investigadores têm de tomar precauções 

para proteger os indivíduos que estão a ser alvo do estudo, de danos físicos ou mentais 

ou constrangimentos, que eventualmente possam ser causados. 

Em 1947,em resposta à violação dos direitos humanos e à evolução acelerada da ciência 

e da tecnologia, a comunidade internacional, particularmente a comunidade científica, 

vê-se forçada, através do processo de Nuremberga, a atribuir uma maior importância ao 

ser humano e à sua dignidade. Surge assim, o Código de Nuremberga, que se baseia na 

declaração dos direitos da pessoa. Este, veio instituir um conjunto de normas de conduta 

às quais os investigadores devem submeter-se quando pretendem realizar investigações 

com pessoas. 

Segundo Fortin (1999) “A investigação aplicada a seres humanos pode, por vezes, 

causar danos aos direitos e liberdades da pessoa”.  

Desta forma, é fulcral ter em conta a proteção dos direitos e liberdades das pessoas que 

participam nas investigações. São cinco os princípios ou direitos fundamentais 

aplicáveis aos seres humanos. O direito à autodeterminação, à intimidade, ao anonimato 
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e à confidencialidade, à proteção contra o desconforto e o prejuízo, o direito a um 

tratamento justo e equitativo.  

Os sujeitos de uma investigação devem ser devidamente esclarecidos acerca dos 

elementos essenciais à sua participação, dos objetivos da mesma, como também devem 

ter a noção da proporção entre o risco incorrido e o benefício que podem legitimamente 

esperar. Para isto, o investigador terá de obter um consentimento escrito, livre e 

esclarecido, podendo os sujeitos, em qualquer momento, retirar-se da investigação sem 

qualquer tipo de represálias.  
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Capítulo	IV	–	Apresentação	e	Análise	dos	Resultados	

4.1 CARACTERIZAÇÃO	DA	AMOSTRA	

 

O método de seleção da amostra é amostragem por conveniência, que é não aleatória. 

Na amostragem não aleatória a construção da amostra é feita a partir de informações 

prévias sobre a população estudada. Na amostragem por conveniência “ (…) A seleção 

de unidades de amostra é feita de uma forma arbitrária em função da conveniência da 

pesquisa” (Barañano, 2004). Neste estudo fazem parte da amostra os prestadores de 

cuidados informais, a receberem serviços de apoio social, do concelho de Saúde de 

Santa Marta de Penaguião. Sendo critério de exclusão, o facto de ter patologia 

psiquiátrica diagnosticada ou fatores psicológicos que o impeçam de responder ao 

questionário.  

No concelho de Santa Marta de Penaguião as entidades promotoras de SAD são: a 

Fundação Asilo Luís Vicente, a Fundação Dr. Carneiro Mesquita, o Centro Social e 

Paroquial de S. Miguel de Lobrigos e o Centro Social e Paroquial de Santa Eulália da 

Cumieira (quadro 12). 

 

Quadro 12 – Distribuição das Instituições Prestadoras de SAD no concelho de Santa Marta de Penaguião 

Instituição Localização Freguesias abrangidas Serviços que 
presta 

Utentes 
em SAD 

Centro Social e 
Paroquial de 
Santa Eulália da 
Cumieira 

Cumieira Cumieira   
(área de 1143 hectares) 

-SAD 
-Centro de dia 
-Internamento 

15 

Centro Social e 
Paroquial de S. 
Miguel de 
Lobrigos 

Santa Marta de 
Penaguião 

-S. Miguel de Lobrigos 
(442 hectares) 
-Sanhoane (335 hectares) 
-Medrões (527 hectares) 

-SAD 
-Centro de Dia 
- Internamento 
- Jardim de 
Infância  

23 

 Fundação Asilo 
Luís Vicente 

Lobrigos - Lobrigos (657 hectares) 
-Alvações do Corgo (422 
hectares) 

- SAD 
-Centro de Dia 
-Internamento 

20 

Fundação Dr. 
Carneiro 
Mesquita 

Fontes -Fontes (1642 hectares) 
-Fornelos (503 hectares) 
-Louredo (713 hectares) 

- SAD 
-Centro de Dia 
Jardim de 
Infância 

18 
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Em Vila Real foi feito o estudo no Centro Social e paroquial de Constantim como 

entidade promotora de SAD. Este Centro propõe-se contribuir para a promoção integral 

de todos os paroquianos, nas suas diversas vertentes, desde a educação à saúde, 

segurança social, apoio a doentes, formação profissional e cultural, em colaboração com 

os serviços públicos competentes ou as instituições particulares. 

 

As valências exercidas pelo Centro Social e Paroquial de Constantim são o serviço de 

apoio domiciliário e centro de dia. O Serviço de Apoio Domiciliário realizado pelo 

Centro Social e Paroquial de Constantim, procura contribuir diariamente para a 

existência das condições proporcionadoras da autonomia possível para cada idoso, para 

a participação familiar, de vizinhança e social, conforme o interesse e o costume da 

pessoa visada. À data da aplicação do questionário eram beneficiários do SAD deste 

Centro 22 utentes. No Centro de Dia a instituição disponibiliza um serviço organizado 

com o objetivo de possibilitar aos idosos integração durante o dia, contribuindo para a 

manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar. Para tal, são prestados serviços 

adequados às necessidades de cada utente: serviço de refeições, acompanhamento a 

nível de saúde. O Centro de Dia proporciona também um espaço para estar, conversar, 

bem como a participação em atividades de animação e passeios. 
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4.2 PARTE	I	–	ELEMENTOS	DE	CARACTERIZAÇÃO		

 

Pretende-se com esta secção fazer a caracterização da amostra relativamente às equipas 

de apoio domiciliário, aos prestadores informais de cuidados bem como aos 

beneficiários a quem são prestados cuidados. 

4.2.1 Instituições	Prestadoras	de	Serviços	(equipa	de	apoio	domiciliário):	 	
	 	 	 	

Foram cinco as instituições prestadoras de serviços que efetuaram prestação de serviços 

de apoio domiciliário. O número de domicílios onde são efetuados os apoios 

domiciliários oscila entre os 22 por parte da Fundação Asilo Luís Vicente e os 9 da 

Fundação Carneiro Mesquita (quadro 13). As restantes instituições prestadoras de 

serviços são o Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos, o Centro Social e 

Paroquial de Constantim e o Centro Social e Paroquial de Sta. Eulália Cumieira. O 

conjunto de domicílios perfaz um total de 82. 

 

Quadro 13 – Instituições prestadores de Serviços 

  N % 

Fundação Asilo Luís Vicente 22 26,8% 

Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos 21 25,6% 

Centro Social e Paroquial de Constantim 15 18,3% 

Centro Social e Paroquial de Sta. Eulália Cumieira 15 18,3% 

Fundação Carneiro Mesquita 9 11,0% 
 

4.2.2 Caracterização	do	Prestador	Informal	de	Cuidados	

 

Apresentaremos um conjunto de dados relativos à caracterização do prestador informal 

de cuidados nomeadamente a caracterização sociodemográfica bem como dados 

relativos à sua função como prestador informal de cuidados como a distância a que vive 

da pessoa cuidada bem como a sua relação com a pessoa a quem são prestados 
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cuidados. A nossa amostra é constituída por 82 prestadores informais de cuidados 

correspondentes aos 82 domicílios onde é prestado apoio domiciliário. 

1. Idade / faixa etária:  

   

A idade média dos prestadores informais de cuidados é de 55,65 anos com um desvio 

padrão de 14,986 anos. Analisando por faixas etárias, dividindo o espectro de idades em 

4 faixas de idades conforme o quadro 14, a que se encontra mais representada é a dos 45 

aos 54 anos com 30,5% dos cuidadores informais a recaírem nesta faixa etária e a 

menos representada é a dos 55 aos 64 anos com apenas 19,5%. De salientar que 26,8% 

dos prestadores informais de cuidados são idosos (com 65 anos ou mais). 

 

Quadro 14 – Faixa etária dos prestadores informais de cuidados 

  N % 
Menos de 45 anos 19 23,2% 

45 - 54 anos 25 30,5% 

55 - 64 anos 16 19,5% 

65 anos ou mais 22 26,8% 

 

2. Género:  

 

No que se refere ao género dos cuidadores informais, segundo o quadro 15, podemos 

afirmar que cerca de 72% dos prestadores de cuidados pertencem ao género feminino, 

sendo 28% do género masculino, verificando-se assim uma maior predominância do 

género feminino.  

 

Quadro 15 – Género dos prestadores informais de cuidados 

  N % 

Masculino 23 28,0% 

Feminino 59 72,0% 
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3. Habilitações académicas:   

 

Segundo o quadro 16, cerca de 59,8% dos prestadores informais de cuidados tem até o 

1º ciclo do ensino básico ou equivalente, sendo que destes 25,6% não completaram o 1º 

ciclo do ensino básico. Verifica-se também que existem cerca de 18,3% de cuidadores 

com o ensino secundário ou superior. 

 

Quadro 16 – Habilitações académicas dos prestadores informais de cuidados 

  N % 

Analfabeto 10 12,2% 

Lê e escreve 11 13,4% 

1º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente 28 34,1% 

2º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente 14 17,1% 

3º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente 4 4,9% 

Ensino Secundário ou equivalente 13 15,9% 

Ensino Superior 2 2,4% 
 

 

4. Situação profissional: 

 

O quadro 17 indica-nos que cerca de 48,8% dos prestadores informais de cuidados tem 

um vínculo laboral, sendo este vínculo a tempo inteiro para 40,2% destes e a tempo 

parcial para 8,5%. A maior parte dos cuidadores sem vínculo laboral são aposentados / 

reformados (28,0%), seguidos das domésticas com 14,6% e por prestadores informais 

que se encontram desempregados (8,5%).  

 

Quadro 17 – Situação profissional 

  N % 
Aposentado(a) /Reformado(a) 23 28,0% 
Desempregado(a) 7 8,5% 
Doméstica 12 14,6% 
Empregado a tempo inteiro 33 40,2% 

Empregado a tempo parcial 7 8,5% 
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5. Profissão:   

 

Dos prestadores informais de cuidados com vínculo laboral (quadro 18), destacam-se os 

trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e segurança e vendedores (45%), 

composto maioritariamente por auxiliares e empregadas de balcão, bem como pelos 

prestadores informais de cuidados que prestam serviços na área da agricultura (27,5%). 

 

Quadro 18 – Profissão segundo a Classificação Portuguesa das Profissões 2010 (CPP/2010) 

  N % 
Profissões das Forças Armadas 1 2,5% 
Representantes do poder legislativo e de órgãos 
executivos, dirigentes, diretores e gestores 
executivos 

1 2,5% 

Especialistas das atividades intelectuais e científicas 1 2,5% 

Técnicos e profissões de nível intermédio 1 2,5% 

Pessoal administrativo 2 5,0% 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores 

18 45,0% 

Agricultores e trabalhadores qualificados da 
agricultura, da pesca e da floresta 

11 27,5% 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção 
e artífices 

2 5,0% 

Operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores da montagem 

2 5,0% 

Trabalhadores não qualificados 1 2,5% 
 

     

6. Situação conjugal: 

 

De uma forma geral, como de pode constatar pelo quadro 19, os prestadores informais 

de cuidados são casados (73,2%) embora se constate a existência de alguns solteiros 

(15,9%). Apenas um número residual é viúvo (7,3%) ou divorciado (3,7%). 

Quadro 19 – Situação conjugal 

  N % 

Casado(a) / União de facto 60 73,2% 

Divorciado(a) / Separado(a) 3 3,7% 

Viúvo(a) 6 7,3% 

Solteiro(a) 13 15,9% 
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7. Número de idosos a seu cuidado:  

 

Na amostra em estudo a esmagadora maioria (91,5%) dos prestadores informais de 

cuidados têm apenas uma pessoa a seu cuidado. Apenas 7,3% têm dois beneficiários a 

seu cuidado e apenas um dos cuidadores do estudo tem três beneficiários a seu cuidado 

(quadro 20). 

 

Quadro 20 – Número de beneficiários a seu cuidado 

  N % 
1 75 91,5%

2 6 7,3% 

3 1 1,2% 
 

 

 
8. Relação com a pessoa a quem presta os cuidados: 

 

No que concerne à relação com a pessoa a quem prestam cuidados (quadro 21), 79,3% 

dos prestadores informais de cuidados são familiares da pessoa cuidada, 11% são 

vizinhos e 9,8% são amigos. 

 

Quadro 21 – Relação com a pessoa a quem presta os cuidados 

  N % 

Amigo 8 9,8% 

Familiar 65 79,3% 

Vizinho 9 11,0% 
 

Dos prestadores de cuidados que são familiares, quase metade (44,6%) são filhos ou 

respetivos cônjuges, 18,5% dos cuidadores são o seu cônjuge, 15,4% são outros 

familiares, 12,3% são netos e 9,2% são irmãos (quadro 22). 
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Quadro 22 – Familiares 

  N % 

Marido/Esposa 12 18,5% 

Filho(a)/Nora/Genro 29 44,6% 

Irmão/Irmã 6 9,2% 

Neto(a) 8 12,3% 

Outros familiares 10 15,4% 
 

 

 

9. Qual a distância entre a residência do cuidador e a pessoa a quem presta 

cuidados? 

 

Relativamente à distância entre a residência do cuidador e a residência da pessoa a 

quem presta cuidados pode-se aferir a partir do quadro 23 que mais de metade (54,9%) 

dos cuidadores partilha a habitação com a pessoa cuidada. Salienta-se que, de uma 

forma geral, os cuidadores que não co-habitam com os beneficiários a quem prestam 

cuidados têm a sua residência nas proximidades com 30,5% a residirem a uma distância 

inferior a 1 Km. Do total dos cuidadores apenas 14,6% habitam a mais de 1 Km, sendo 

apenas 6,1% a residirem a uma distância superior a 10 Km.    

 

Quadro 23 – Distância entre as residências do cuidador e da pessoa a quem presta cuidados 

  N % 

Mesma habitação 45 54,9% 

Até 100m 11 13,4% 

Entre 100 a 1000m 14 17,1% 

Entre 1Km a 10Km 7 8,5% 

Entre 10Km a 25Km 3 3,7% 

Mais de 25Km 2 2,4% 

 

10. Co-habitação 

 

Referindo-nos agora apenas aos cuidadores que co-habitam com os beneficiários a 

quem prestam cuidados, tentando perceber se já habitavam em conjunto ou se tiveram 

que mudar de residência, é possível constatar através do quadro 24 que 88,9% já co-
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habitavam anteriormente com a pessoa a quem prestam cuidados. Verificou-se também 

em 8,9% dos casos a mudança do cuidador para a residência da pessoa a quem prestam 

cuidados. Apenas num dos casos se verificou a mudança da pessoa cuidada para a 

residência do cuidador.    

 

Quadro 24 – Em caso de co-habitação 

  N % 
Já co-habitavam anteriormente 40 88,9% 
O cuidador mudou para a residência da pessoa cuidada 4 8,9% 
A pessoa cuidada mudou para a residência do cuidador 1 2,2% 

 

 

4.2.3 Caracterização	dos	beneficiários	a	quem	são	prestados	os	cuidados		

 

1. Idade / faixa etária dos beneficiários: 

 

A idade média dos beneficiários a quem são prestados cuidados é de 79,06 anos com 

um desvio padrão de 9,976 anos. Analisando por faixas etárias, utilizando 4 faixas 

etárias (a primeira relativa a beneficiários a quem são prestados cuidados e que têm 

menos de 65 anos, e as três seguintes nos intervalos 65-74, 75-84 e 85 ou mais anos), a 

que se encontra mais representada é a dos idosos-idosos (65 aos 74 anos) com 46,7% 

dos beneficiários a quem são prestados cuidados a recaírem nesta faixa etária e a menos 

representada é a faixa abaixo dos 65 anos, ou seja, dos não idosos (quadro 25).  

 

Quadro 25 – Faixa etária dos beneficiários a quem são prestados cuidados 

  N % 

Menos de 65 anos 7 7,8% 

65 - 74 anos 14 15,6% 

75 - 84 anos 42 46,7% 

85 anos ou mais 27 30,0% 
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2. Género dos beneficiários:  

 

No que se refere ao género dos beneficiários a quem são prestados cuidados estes são 

essencialmente do género feminino (66,7%), sendo 33,3% do género masculino (quadro 

26).  

 

Quadro 26 – Género dos beneficiários a quem são prestados cuidados 

  N % 

Masculino 30 33,3% 

Feminino 60 66,7% 

 

 

3. Situação conjugal dos beneficiários: 

 

Como se pode verificar no quadro 27, mais de metade dos beneficiários a quem são 

prestados cuidados é viúva (51,1%), sendo também relevante as pessoas que são casadas 

(35,6%). Menos representadas encontram-se pessoas solteiras (11,1%) e divorciadas ou 

separadas (2,2%). 

 

Quadro 27 – Situação conjugal dos beneficiários a quem são prestados cuidados 

  N % 

Casado(a) / União de facto 32 35,6% 

Divorciado(a) / Separado(a) 2 2,2% 

Viúvo(a) 46 51,1% 

Solteiro(a) 10 11,1% 
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4. Habilitações académicas dos beneficiários: 

 

Cerca de 97,8% dos beneficiários a quem são prestados cuidados tem no máximo o 1º 

ciclo do ensino básico, sendo 53,3% analfabetos, 30,0% leem e escrevem e 14,4% 

possuem o 1º ciclo de ensino básico. Apenas 2 beneficiários a quem são prestados 

serviços têm mais do que o 1º ciclo do ensino básico como se pode constatar pelo 

quadro 28.  

 

Quadro 28 – Habilitações académicas dos beneficiários a quem são prestados cuidados 

  N % 

Analfabeto 48 53,3% 

Lê e escreve 27 30,0% 

1º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente 13 14,4% 

2º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente 1 1,1% 

3º Ciclo do Ensino Básico ou equivalente 1 1,1% 

 

 

 

5. Atividade Profissional Anterior dos beneficiários 

 

O quadro 29 indica-nos que cerca de 75,6% dos beneficiários a quem são prestados 

cuidados tinham uma atividade profissional anteriormente, no entanto 20,0% eram 

domésticas e 4,4% encontravam-se desempregados.   

 

Quadro 29 – Situação profissional relativa à atividade profissional anterior dos beneficiários  

  N % 
Desempregado(a) 4 4,4% 
Doméstica 18 20,0% 

Empregado  68 75,6% 
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Dos beneficiários a quem são prestados cuidados informais que tinham anteriormente 

uma atividade profissional, a grande maioria prestava serviços na área da agricultura 

(83,8%) como se pode verificar pelo quadro 30. 

 

Quadro 30 – Profissão anterior segundo a Classificação Portuguesa das Profissões 2010 (CPP/2010) 

  N % 

Pessoal administrativo 2 2,9% 
Trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e 
segurança e vendedores 

1 1,5% 

Agricultores e trabalhadores qualificados da 
agricultura, da pesca e da floresta 

57 83,8% 

Trabalhadores qualificados da indústria, construção 
e artífices 

4 5,9% 

Operadores de instalações e máquinas e 
trabalhadores da montagem 

1 1,5% 

Trabalhadores não qualificados 3 4,4% 
 

 

6. Circunstâncias em que vivem os beneficiários: 

 

No que concerne ao tipo de família dos beneficiários cerca de 43,3% é do tipo unitária, 

37,8% nuclear, 14,4% alargada sendo apenas 2,2% reconstruída ou outra (quadro 31). 

Quadro 31 – Tipo de família 

  N % 

Alargada 13 14,4% 

Nuclear 34 37,8% 

Reconstruida 2 2,2% 

Unitária 39 43,3% 

Outra 2 2,2% 
 

 

7. Fonte de rendimentos principal dos beneficiários: 

 

A fonte de rendimento principal dos beneficiários a quem são prestados cuidados, 

segundo o quadro 32, é a pensão por velhice com 84,4%. Verificam-se no entanto outras 

fontes de rendimento principais como é o caso da pensão por invalidez com 6,7%, a 

pensão por sobrevivência com 4,4%, beneficiários com o rendimento social de inserção 

(2,2%), complemento por dependência (1,1%) ou através da agricultura (1,1%). 
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Quadro 32 – Fonte de rendimentos principal 

  N % 

Rendimento social de inserção 2 2,2% 

Pensão por velhice 76 84,4% 

Pensão por invalidez 6 6,7% 

Pensão de sobrevivência 4 4,4% 

Complemento por dependência 1 1,1% 

Outro: Agricultura 1 1,1% 
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4.3 PARTE	II	–	SATISFAÇÃO	COM	O	SERVIÇO	

 

4.3.1 Satisfação	com	o	serviço	prestado	 	 	

 

Quando solicitados a atribuir uma pontuação ao grau de satisfação que tem do serviço 

prestado pelas equipas que dão apoio domiciliário os prestadores informais de cuidados 

atribuíram, de uma forma geral, uma boa prestação aos respetivos serviços com uma 

média de 5,98 (dp=0,902) em 7. Destaca-se, de entre as equipas de apoio domiciliário, a 

Fundação Asilo Luís Vicente com uma média de 6,68 (0,447) nos 22 domicílios aos 

quais presta apoio. As restantes equipas de apoio domiciliário, segundo a opinião dos 

prestadores informais de cuidados, obtiveram pontuações relativamente próximas 

oscilando entre uma média de 5,80 (dp=0,775) do Centro Social e Paroquial de 

Constantim e uma média de 5,56 (dp=0,527) por parte da Fundação Carneiro Mesquita 

(quadro 33).  

 

Quadro 33 – Satisfação com o serviço prestado pelas equipas de apoio domiciliário 

  N M Dp 
Fundação Asilo Luís Vicente 22 6,68 0,477 

Centro Social e Paroquial de Constantim 15 5,80 0,775 

Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos 21 5,76 0,831 

Centro Social e Paroquial de Sta Eulália Cumieira 15 5,67 1,234 

Fundação Carneiro Mesquita 9 5,56 0,527 

Total 82 5,98 0,902 

 

 

4.3.2 Qualidade	de	Serviço	

 

Foi solicitado aos prestadores informais de cuidados para atribuírem uma pontuação de 

1 (discorda totalmente) a 7 (concorda muito) sobre até que ponto percecionam que a 

Equipa de Apoio Domiciliário possui as características descritas pelo modelo 
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SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992), que coincide com os 22 itens de desempenho do 

modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), composto por 5 constructos ou fatores, 

sendo estes a tangibilidade, a confiabilidade, a presteza, a segurança e a confiabilidade 

conforme o quadro 34.  

 

Quadro 34 – Estatísticas descritivas (média e desvio padrão) dos itens da Qualidade de Serviço 

  M Dp 

 Tangibilidade   
P1 Esta equipa tem aparelhos modernos 5,84 1,170 

P2 
A equipa coordena a manutenção da sua habitação (limpa, 
organizada e visualmente agradável) 

6,23 0,947 

P3 Os funcionários estão bem vestidos e possuem boa aparência 6,33 0,930 

P4 
A equipa trata da conservação (limpeza e organização) da casa de 
acordo com as necessidades 

6,07 1,109 

 Confiabilidade   

P5 
Quando esta equipa se comprometeu a fazer algo no prazo, foi 
cumprido 

6,20 1,138 

P6 
Quando você enfrentou problemas esta equipa foi solidária e 
prestativa 

6,01 1,262 

P7 Esta equipa é confiável 6,45 0,932 

P8 A equipa fornece o serviço no prazo prometido 6,24 1,061 

P9 A equipa tem os seus registos atualizados 6,20 1,180 

 Presteza   

P10 
A equipa comunicou-lhe exatamente quando os seus serviços 
estariam concluídos 

6,23 1,081 

P11 É atendido imediatamente pelos funcionários daqui 6,22 1,089 

P12 Os funcionários estão sempre dispostos a ajudá-lo 6,23 1,103 

P13 Os funcionários respondem prontamente às suas solicitações 6,09 1,102 

 Segurança   
P14 Confia nos funcionários desta instituição 6,65 0,674 

P15 Sente-se seguro no seu atendimento com os funcionários daqui 6,60 0,700 

P16 Os funcionários são gentis 6,54 0,706 

P17 
Os funcionários recebem apoio da gestão para executarem bem as 
suas tarefas 

5,83 1,421 

 Empatia   
P18 Recebe atenção individual 5,83 1,377 

P19 Os funcionários dão-lhe atenção personalizada 5,77 1,336 

P20 Os funcionários sabem quais as suas necessidades 6,04 1,201 

P21 A equipa está muito interessada no seu bem-estar 5,85 1,297 

P22 Esta equipa tem horários convenientes para si 5,96 1,252 
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Para podermos operacionalizar os constructos acima indicados (tangibilidade, 

confiabilidade, presteza, segurança e empatia) uma abordagem possível passa por 

utilizar o que é designado por Hair, Black, Babin e Anderson (2009) por summated 

scale que não é mais que um índice que representa a totalidade dos itens de um dado 

constructo, assumindo tipicamente a forma da média ou soma dos seus itens. No entanto 

para esta abordagem ser utilizada é necessário assegurar a fiabilidade e a 

unidimensionalidade dos itens pertencentes a cada um dos fatores ou dimensões da 

Qualidade de Serviço, i.e., assegurar que em cada fator os seus itens constituintes se 

encontrem fortemente correlacionados uns com os outros e representem um único 

conceito (Hattie, 1985; McDonald, 1981; Anderson, Gerbing & Hunter, 1987).  

Segundo Marôco (2011), não basta calcular a fiabilidade, nomeadamente a consistência 

interna de um conjunto de itens, como é o caso de cada um dos conjuntos de itens que 

fazem parte dos constructos acima referidos, ainda que se tenha obtido um alpha 

elevado para demonstrar a presença de uma escala uni-fatorial. Pelo que sendo alpha 

uma medida de fiabilidade ele não nos informa sobre dimensionalidade. O teste da 

unidimensionalidade é feito recorrendo a uma análise fatorial exploratória. 

Assim, o objetivo no fim do conjunto de procedimentos a adotar, é obter um índice por 

cada uma das dimensões do constructo Qualidade de Serviço que reflita esse constructo 

por forma a poder ser utilizado em análise inferencial. 

 

4.4 ANÁLISE	FATORIAL	EXPLORATÓRIA	

 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) é uma técnica estatística multivariada que 

permite identificar variáveis latentes a partir de variáveis inter-correlacionadas, mas não 

diretamente observáveis (Marôco, 2011). Há algumas considerações que devem ser 

tidas em conta quando se pretende aplicar esta técnica estatística nomeadamente 

relativamente ao número de amostras necessárias para a efetuar. Segundo Hill (2000) e 

Hair, et al. (2009) poder-se-á utilizar a Análise Fatorial Exploratória desde que exista 

uma amostra com cerca de 50 casos para cerca de 5 variáveis. Por outro lado, Hair et al. 

(2009), sugerem a identificação do valor dos pesos fatoriais com significância estatística 

baseada no tamanho da amostra existente (quadro 35). De notar que o autor considerou 
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a significância baseada num nível significância de 0,05, um nível de potência de 80% e 

assumindo que os erros estandardizados são o dobro dos obtidos nos coeficientes de 

correlação convencionais. 

 

Quadro 35 – Valores de referência para os pesos fatoriais segundo o nº da amostra 

Pesos fatoriais Nº amostra 

0,30 350 

0,35 250 

0,40 200 

0,45 150 

0,50 120 

0,55 100 

0,60 85 

0,65 70 

0,70 60 

0,75 50 

Fonte: adaptado de Hair et al. (2009).  

 

No caso deste estudo, vamos assumir 0,60 como valor de referência por parte dos pesos 

fatoriais dado existirem 82 casos na nossa amostra. 

 

Unidimensionalidade 

 

Foi aplicada uma análise fatorial exploratória em que o método de extração de fatores 

foi o método dos componentes principais tendo sido retido apenas um fator por cada 

uma das dimensões do constructo Qualidade de Serviço. Para avaliar a validade da 

análise fatorial exploratória utilizou-se o critério Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). O KMO 

é uma medida da homogeneidade das variáveis, que compara as correlações simples 

com as correlações parciais observadas entre as variáveis (Marôco, 2011). Apesar de 

não existir um teste rigoroso para os valores KMO, de uma forma geral, estes têm como 

valores de referência os indicados no quadro 36 (Marôco, 2011).  
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Quadro 36 – Valores de referência KMO 

KMO Valores referência 

Excelente ]0,9;1,0] 

Boa ]0,8;0,9] 

Média ]0,7;0,8] 

Medíocre ]0,6;0,7] 

Mau, mas ainda aceitável ]0,5;0,6] 

Inaceitável ≤ 0,5 
Fonte: Marôco (2011) 

 

 

Fiabilidade 

 

Fiabilidade é a aferição do grau de consistência nas múltiplas medidas de uma variável. 

O princípio subjacente à consistência interna de um dado fator é que os seus itens 

individuais ou indicadores meçam o mesmo constructo e portanto sejam altamente inter-

correlacionados (Churchill, 1979; Nunnally, 1979). 

Como não existe nenhum item que seja uma medida perfeita do conceito, temos que nos 

basear num conjunto de medidas de diagnóstico que permitam aferir a consistência 

interna. 

As primeiras medidas a considerar estão relacionadas individualmente com cada item e 

incluem a correlação item total corrigida (coeficiente de correlação R de Pearson do 

item com a média dos restantes itens da escala) e a correlação item-item (correlação 

entre os itens). Robinson, Shaver e Wrightsman (1991) sugerem que as correlações item 

total corrigida excedam os 0,50 e as correlações item-item excedam os 0,30.  

O segundo tipo de medida de diagnóstico a considerar é o coeficiente de fiabilidade, que 

afere acerca da consistência interna da escala na sua globalidade. A medida mais 

utilizada para o efeito é o alpha de Cronbach (Cronbach, 1951; Nunnally, 1979; Peter, 

1979). A medida de limite mínimo mais consensual é a de 0,70 podendo assumir o valor 

de 0,60 em estudos de cariz mais exploratório (Robinson, Shaver & Wrightsman, 1991).  
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Quadro 37 – Valores de referência do alpha de Cronbach 

Alpha de Cronbach Valores referência 

Muito boa >0,9 

Boa ]0,8;0,9] 

Razoável ]0,7;0,8] 

Fraca ]0,6;0,7] 

Inadmissível <0,6 
Fonte: Marôco (2011) 

 

Adotaremos como medida de diagnóstico para aferir acerca da fiabilidade a análise da 

consistência interna dos fatores através do alpha de Cronbach. 

 

Fator tangibilidade 

 

Os itens retidos no fator “Tangibilidade” estão indicados no quadro 38. Como se pode 

verificar os itens deste fator têm pesos fatoriais superiores a 0,60. Os itens que mais 

convergem são “A equipa coordena a manutenção da sua habitação (limpa, organizada e 

visualmente agradável)” (0,920) e “Os funcionários estão bem vestidos e possuem boa 

aparência” (0,883) e o que menos converge é “Esta equipa tem aparelhos modernos” 

(0,681). Todos os valores das comunalidades, proporção da variância total que é 

variância de fator comum, são superiores a 0,5, com exceção do item P1 que é 

ligeiramente inferior, pelo que são adequadas (Hair et al., 2009). Podemos verificar 

ainda que a variância explicada com esta estrutura unifatorial é de 66,89%, com um 

eingenvalue de 2,676. A valor do KMO é médio atingindo o valor de 0,718. 

 
Quadro 38 – Unidimensionalidade do fator Tangibilidade 

  
Pesos 

fatoriais 
Comuna-

lidades 

 Tangibilidade   

P2 
A equipa coordena a manutenção da sua habitação (limpa, 
organizada e visualmente agradável) 

0,920 0,847 

P3 Os funcionários estão bem vestidos e possuem boa aparência 0,883 0,780 

P4 
A equipa trata da conservação (limpeza e organização) da casa de 
acordo com as necessidades 

0,765 0,585 

P1 Esta equipa tem aparelhos modernos 0,681 0,463 
Variância Explicada (%) 66,89% 

KMO = 0,741 e teste de esfericidade de Bartlett = 149,494 (significância: <0,001); eigenvalue=2,676 
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No que diz respeito à fiabilidade do fator Tangibilidade este apresentou um α Cronbach 

global de 0,816 pelo que o fator Tangibilidade apresenta uma boa fiabilidade. 

 

Fator confiabilidade 

 

Os itens retidos no fator “Confiabilidade” estão indicados no quadro 39. Como se pode 

verificar os itens deste fator têm pesos fatoriais superiores a 0,60. Os itens que mais 

convergem são “A equipa fornece o serviço no prazo prometido” (0,877) e “Quando 

esta equipa se comprometeu a fazer algo no prazo, foi cumprido” (0,861) e o que menos 

converge é “Quando você enfrentou problemas esta equipa foi solidária e prestativa” 

(0,638). Todos os valores das comunalidades, proporção da variância total que é 

variância de fator comum, são superiores a 0,5, com exceção do item P6 que é 

ligeiramente inferior, pelo que são adequadas (Hair et al., 2009). Podemos verificar 

ainda que a variância explicada com esta estrutura unifatorial é de 61,40%, com um 

eingenvalue de 3,070. O valor do KMO é médio atingindo o valor de 0,706. 

 

Quadro 39 – Unidimensionalidade do fator Confiabilidade 

  Pesos 
fatoriais 

Comuna-
lidades 

 Confiabilidade   
P8 A equipa fornece o serviço no prazo prometido 0,877 0,770 

P5 
Quando esta equipa se comprometeu a fazer algo no prazo, foi 
cumprido 

0,861 0,741 

P9 A equipa tem os seus registos atualizados 0,768 0,589 

P7 Esta equipa é confiável 0,751 0,564 

P6 
Quando você enfrentou problemas esta equipa foi solidária e 
prestativa 

0,638 0,406 

Variância Explicada (%) 61,40 
KMO = 0,706 e teste de esfericidade de Bartlett = 188,235 (significância: <0,001); eigenvalue=3,070 

 

No que diz respeito à fiabilidade do fator Confiabilidade este apresentou um α 

Cronbach global de 0,833 pelo que o fator Confiabilidade apresenta uma boa 

fiabilidade. 
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Fator presteza 

 

Os itens retidos no fator “Presteza” estão indicados no quadro 40. Como se pode 

verificar os itens deste fator têm pesos fatoriais superiores a 0,60. Os itens que mais 

convergem são “É atendido imediatamente pelos funcionários daqui” (0,905) e “A 

equipa comunicou-lhe exatamente quando os seus serviços estariam concluídos” (0,867) 

e o que menos converge é “A equipa comunicou-lhe exatamente quando os seus 

serviços estariam concluídos” (0,660). Todos os valores das comunalidades, proporção 

da variância total que é variância de fator comum, são superiores a 0,5, com exceção do 

item P10 que é ligeiramente inferior, pelo que são adequadas (Hair et al., 2009). 

Podemos verificar ainda que a variância explicada com esta estrutura unifatorial é de 

68,55%, com um eingenvalue de 2,742. O valor do KMO é praticamente médio 

atingindo o valor de 0,698. 

 

Quadro 40 – Unidimensionalidade do fator Presteza 

  Pesos 
fatoriais 

Comuna-
lidades 

 Presteza   
P11 É atendido imediatamente pelos funcionários daqui 0,905 0,819 

P12 Os funcionários estão sempre dispostos a ajudá-lo 0,867 0,752 

P13 Os funcionários respondem prontamente às suas solicitações 0,857 0,735 

P10 
A equipa comunicou-lhe exatamente quando os seus serviços 
estariam concluídos 

0,660 0,435 

Variância Explicada (%) 68,55 
KMO = 0,698 e teste de esfericidade de Bartlett = 175,573 (significância: <0,001); eigenvalue=2,742 

 

No que diz respeito à fiabilidade do fator Presteza este apresentou um α Cronbach 

global de 0,842 pelo que o fator Presteza apresenta uma boa fiabilidade. 

 

Fator segurança 
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Quando se aferiu acerca da unidimensionalidade do fator “Segurança”, o item “Os 

funcionários recebem apoio da gestão para executarem bem as suas tarefas” apresentou 

um peso fatorial de apenas 0,122 pelo que foi retirado. A composição final do fator 

“Segurança” ficou constituída por apenas 3 itens e está indicada no quadro 41. Todos os 

itens deste fator têm pesos fatoriais superiores a 0,80. Os itens que mais convergem são 

“Confia nos funcionários desta instituição” (0,859) e “Sente-se seguro no seu 

atendimento com os funcionários daqui” (0,851) e o que menos converge é “Os 

funcionários são gentis” (0,825). Todos os valores das comunalidades são superiores a 

0,5 pelo que são adequados (Hair et al., 2009). Podemos verificar ainda que a variância 

explicada com esta estrutura unifatorial é de 71,40%, com um eingenvalue de 2,142. A 

valor do KMO é médio atingindo o valor de 0,707. 

 

Quadro 41 – Unidimensionalidade do fator Segurança 

  Pesos 
fatoriais 

Comuna-
lidades 

 Segurança   
P14 Confia nos funcionários desta instituição 0,859 0,738 

P15 Sente-se seguro no seu atendimento com os funcionários daqui 0,851 0,724 

P16 Os funcionários são gentis 0,825 0,680 

Variância Explicada (%) 71,40 
KMO = 0,707 e teste de esfericidade de Bartlett = 74,426 (significância: <0,001); eigenvalue=2,142 

 

No que diz respeito à fiabilidade do fator Segurança este apresentou um α Cronbach 

global de 0,799 pelo que o fator Segurança está no limiar de apresentar uma boa 

fiabilidade. 
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Fator Empatia 

 

Os itens retidos no fator “Empatia” estão indicados no quadro 42. Como se pode 

verificar os itens deste fator têm pesos fatoriais superiores a 0,60. Os itens que mais 

convergem são “Os funcionários dão-lhe atenção personalizada” (0,916) e “Os 

funcionários sabem quais as suas necessidades” (0,907) e o que menos converge é “Esta 

equipa tem horários convenientes para si” (0,665). Todos os valores das comunalidades, 

são superiores a 0,5, com exceção do item P22 que é ligeiramente inferior, pelo que são 

adequadas (Hair et al., 2009). Podemos verificar ainda que a variância explicada com 

esta estrutura unifatorial é de 71,70%, com um eingenvalue de 3,185. A valor do KMO 

é bom atingindo o valor de 0,809. 

 

Quadro 42 – Unidimensionalidade do fator Empatia 

  Pesos 
fatoriais 

Comuna-
lidades 

 Empatia   
P19 Os funcionários dão-lhe atenção personalizada 0,916 0,839 

P20 Os funcionários sabem quais as suas necessidades 0,907 0,822 

P18 Recebe atenção individual 0,902 0,814 

P21 A equipa está muito interessada no seu bem-estar 0,816 0,666 

P22 Esta equipa tem horários convenientes para si 0,665 0,443 
Variância Explicada (%) 71,703 

KMO = 0,809 e teste de esfericidade de Bartlett = 295,408 (significância: <0,001); eigenvalue=3,185 

 

 No que diz respeito à fiabilidade do fator Empatía este apresentou um α Cronbach 

global de 0,898 pelo que o fator Empatía está no limiar de apresentar uma fiabilidade 

muito boa. 

 

Estamos agora em condições para obter um índice que represente cada uma das 

dimensões do constructo Qualidade de Serviço por forma a poder ser utilizado em 

análise inferencial. Assim, as variáveis associadas a cada um dos constructos foram 

obtidas a partir das médias dos itens de cada um dos fatores e posteriormente foram 
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aplicadas transformações lineares por forma aos valores de 1 a 7 passarem a oscilar 

entre os 0% e os 100%.  

 

4.5 ANÁLISE	INFERENCIAL	

 

Na análise inferencial vamos tentar perceber se existem diferenças nas várias dimensões 

do constructo Qualidade de Serviço entre as várias instituições prestadores de serviços. 

Para aferir qual o tipo de teste a aplicar sobre os vários índices do constructo Qualidade 

de Serviço, se paramétrico através do teste Anova, se não paramétrico através do teste 

de Kruskal-Wallis, foi necessário verificar os pressupostos dos testes estatísticos 

paramétricos, nomeadamente através da aplicação do teste de Kolmogorov-Smirnov 

com correcção de Lilliefors, para análise da normalidade da distribuição e o teste de 

Levene, para a homogeneidade da variância (Marôco, 2011).  

Aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov (quadro 43), verificou-se que estes índices 

seguem uma distribuição não normal, pelo que deverão ser utilizados testes não 

paramétricos sobre estes. 

 

Quadro 43 – Teste de Kolmogorov-Smirnov para aferir a normalidade da distribuição dos índices da 

Qualidade de Serviço 

 KS gl p 

Tangibilidade 0,163 82 <0,001 

Confiabilidade 0,184 82 <0,001 

Presteza 0,185 82 <0,001 

Segurança 0,317 82 <0,001 

Empatia 0,154 82 <0,001 

 

Como as distribuições são não normais aplicaremos o teste de Kruskall-Wallis. Como se 

pode verificar pelo quadro 43 e pela figura 10, existem diferenças em todos os índices 

da Qualidade de Serviço. 
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Dimensões da Qualidade de Serviço entre as várias instituições prestadoras de 

serviços 

 

H1: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços 

 

Tangibilidade 

No que respeita à Tangibilidade, como se pode observar pelo quadro 44 e figura 10, a 

instituição que apresenta o mais alto índice é a Fundação Asilo Luís Vicente com uma 

média de ordens de 56,20 (M=93,56; dp=9,51), seguida da Fundação Carneiro Mesquita 

com uma média de ordens de 43,67 (M=88,43; dp=9,50) e pelo Centro Social e 

Paroquial de S. Miguel de Lobrigos com uma média de ordens de 43,48 (M=87,10; 

dp=12,70). As instituições com menor índice de tangibilidade são o Centro Social e 

Paroquial de Sta. Eulália Cumieira com uma média de ordens de 31,73 (M=78,89; 

dp=15,06) e por último o Centro Social e Paroquial de Constantim com uma média de 

ordens de 25,63 (M=75,28; dp=14,64). 

 

Confiabilidade 

O índice da Confiabilidade segue sensivelmente o mesmo comportamento da 

Tangibilidade, com o mais alto índice a ser apresentado pela Fundação Asilo Luís 

Vicente com uma média de ordens de 59,48 (M=96,52; dp=6,04), seguida da Fundação 

Carneiro Mesquita com uma média de ordens de 42,72 (M=90,00; dp=8,66) e pelo 

Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos com uma média de ordens de 38,86 

(M=87,14; dp=11,56). As instituições com menor índice de confiabilidade são o Centro 

Social e Paroquial de Sta. Eulália Cumieira com uma média de ordens de 34,13 

(M=81,11; dp=20,38) e por último o Centro Social e Paroquial de Constantim com uma 

média de ordens de 25,47 (M=76,89; dp=14,50). 
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Presteza 

No índice da Presteza o mais alto índice continua a ser apresentado pela Fundação Asilo 

Luís Vicente com uma média de ordens de 62,16 (M=97,73; dp=5,10), seguida agora 

pelo Centro Social e Paroquial de S. Miguel de Lobrigos com uma média de ordens de 

37,95 (M=86,31; dp=12,01). A Fundação Carneiro Mesquita baixou neste índice 

relativamente aos anteriores para a 3ª posição com uma média de ordens de 37,44 

(M=84,26; dp=16,37). As instituições que apresentam um menor índice de presteza são 

o Centro Social e Paroquial de Sta. Eulália Cumieira com uma média de ordens de 

31,93 (M=80,00; dp=19,49) e por último o Centro Social e Paroquial de Constantim 

com uma média de ordens de 28,17 (M=78,33; dp=14,45). 

 

Segurança 

No que concerne ao índice da Segurança este atingiu os valores mais altos de entre 

todos os índices. Afere-se por exemplo que o Centro Social e Paroquial de S. Miguel de 

Lobrigos revela o valor mais elevado entre todas as instituições com uma média de 

ordens de 52,31 (M=98,41; dp=3,11) seguido da Fundação Asilo Luís Vicente com uma 

média de ordens de 51,82 (M=97,22; dp=6,12), seguida pela Fundação Carneiro 

Mesquita com uma média de ordens de 38,61 (M=95,06; dp=4,34). As instituições que 

apresentam um menor índice de presteza são o Centro Social e Paroquial de Sta. Eulália 

Cumieira com uma média de ordens de 28,63 (M=87,04; dp=11,44) e por último o 

Centro Social e Paroquial de Constantim com uma média de ordens de 25,83 (M=85,19; 

dp=12,71). 

 

Empatia 

Por último, no que concerne à Empatia, com a exceção da Fundação Asilo Luís Vicente 

com uma média de ordens de 64,23 (M=97,27; dp=5,79) verifica-se um comportamento 

diferente por parte das restantes instituições descendo consideravelmente relativamente 

aos restantes índices. Assim, o Centro Social e Paroquial de Constantim, que nos 

restantes índices apresenta o valor mais baixo, apresenta-se em segundo lugar com uma 

média de ordens de 35,00 (M=78,00; dp=15,42). Em terceiro e quarto lugar encontram-
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se respetivamente o Centro Social e Paroquial Sta. Eulália Cumieira com uma média de 

ordens de 34,53 (M=75,33; dp=21,92) e o Centro Social e Paroquial S. Miguel Lobrigos 

com uma média de ordens de 32,05 (M=75,40; dp=16,75). Em último lugar, no que 

concerne à empatia encontra-se a Fundação Carneiro Mesquita com uma média de 

ordens de 30,44 (M=73,33; dp=18,63). 

 

Quadro 44 – Teste de Kruskall-Wallis para aferir diferenças nas várias dimensões da Qualidade de Serviço 

entre as várias instituições prestadoras de serviços 

 

Centro 
Social e 

Paroquial 
Constantim 

Centro 
Social e 

Paroquial 
S. Miguel 
Lobrigos 

Centro 
Social e 

Paroquial 
Sta. 

Eulália 
Cumieira 

Fundação 
Asilo Luís 

Vicente 

Fundação 
Carneiro 
Mesquita χ2

KW p 

 N 
Média 
Ordens 

N 
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens 

Tangibilidade 

15

25,63 

21 

43,48

15

31,73

22

56,20 

9 

43,67 18,329 <0,001

Confiabilidade 25,47 38,86 34,13 59,48 42,72 21,940 <0,001

Presteza 28,17 37,95 31,93 62,16 37,44 25,558 <0,001

Segurança 25,83 52,31 28,63 51,82 38,61 23,744 <0,001 

Empatia 35,00 32,05 34,53 64,23 30,44 28,493 <0,001
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Figura 9 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço entre as 

várias instituições prestadores de serviços 

 

 

 

Perceção da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições prestadoras de 

serviços relativamente ao Género dos prestadores informais 

 

H2: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços de acordo com o Género dos prestadores informais 

 

Como se pode observar pelo quadro 45 e figura 10, apenas a dimensão da Empatia 

apresentou diferenças entre os prestadores informais do género masculino e os do 

género feminino com os elementos do género feminino a registarem uma média de 

75,28
76,89

78,33

85,19

78,00

87,10 87,14
86,31

98,41

75,40

78,89
81,11 80,00

87,04

75,33

93,56

96,52
97,73

97,22 97,27

88,43
90,00

84,26

95,06

73,33

85,32 86,99
86,53

93,22

81,50

Tangibilidade Confiabilidade Presteza Seguranca Empatia

Centro Social e Paroquial de Constantim

Centro Social e Paroquial de S.Miguel de Lobrigos

Centro Social e Paroquial de Sta Eulália Cumieira

Fundação Asilo Luís Vicente

Fundação Carneiro Mesquita

Média total
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ordens de 44,80 (M=84,24; dp=16,17) e os do género masculino uma média de ordens 

de 33,04 (M=74,49; dp=21,33). Verifica-se, assim, que a dimensão Empatia foi mais 

elevada segundo os prestadores informais do género feminino do que segundo os do 

género masculino. Nas restantes dimensões não existiu significância estatística pelo que 

não se verificaram diferenças estatisticamente significativa entre os prestadores 

informais de cuidado de ambos os géneros, embora se tenha verificado uma atribuição 

ligeiramente superior da presteza nos elementos do género feminino como se pode 

inferir pelo quadro 45 e figura 10. 

 

Quadro 45 – Teste de Mann-Whitney para aferir diferenças na perceção das várias dimensões da Qualidade 

de Serviço relativamente ao Género dos prestadores informais 

 Masculino Feminino 
U W p 

 N 
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

Tangibilidade 

23 

37,54

59

43,04 587,5 863,5 0,340 

Confiabilidade 41,50 41,50 678,5 2448,5 1,000 

Presteza 37,17 43,19 579,0 855,0 0,293 

Segurança 41,20 41,62 671,5 947,5 0,936 

Empatia 33,04 44,80 484,0 760,0 0,042 

 

 

Figura 10 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço entre os 

prestadores informais de Género Masculino e Feminino 

83,51 86,81

82,43

93,96

74,49

86,02
87,06 88,14 92,94

84,24

Tangibilidade Confiabilidade Presteza Segurança Empatia

Masculino Feminino
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Perceção da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições prestadoras de 

serviços relativamente à faixa etária dos prestadores informais 

 

H3: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços de acordo com a faixa etária dos prestadores 

informais 

 

Como se pode observar pelo quadro 46 e figura 11, como p>0, não se registam 

diferenças significativas entre os índices das dimensões da Qualidade de Serviço no que 

respeita à faixa etária dos prestadores.  

 

Quadro 46 – Teste de Kruskall-Wallis para aferir diferenças nas várias dimensões da Qualidade de Serviço 

de acordo com a Faixa Etária dos prestadores informais 

 
Menos de 
45 anos 

45 - 54 
anos 

55 - 64 
anos 

65 anos ou 
mais 

χ2
KW P 

 N 
Média 
Ordens 

N
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

Tangibilidade 

19 

38,11 

25

48,74 

16

36,06 

22

40,16 3,710 0,295 

Confiabilidade 32,97 45,94 42,06 43,41 3,600 0,308 

Presteza 38,29 46,22 37,59 41,75 1,843 0,606 

Segurança 38,84 42,38 35,53 47,14 3,060 0,382 

Empatia 41,74 39,80 43,13 42,05 0,222 0,974 
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Figura 11 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço de acordo 

com a faixa etária dos prestadores informais 

 

 

Perceção da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições prestadoras de 

serviços relativamente às Habilitações Académicas dos prestadores informais 

 

H4: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços de acordo com as Habilitações Académicas dos 

prestadores informais 

 

Como se pode observar pelo quadro 47 e figura 12, como p>0, não se registam 

diferenças significativas entre os índices das dimensões da Qualidade de Serviço no que 

respeita às Habilitações Académicas dos prestadores informais embora seja possível 

inferir que os prestadores informais com menor grau de literacia, neste caso, sem o 1º 

ciclo completo, foi quem registou índices superiores de Qualidade de Serviço, embora 

sem ser uma diferença estatisticamente significativa.  

 

 

Quadro 47 – Teste de Kruskall-Wallis para aferir diferenças nas várias dimensões da Qualidade de Serviço 

de acordo com as Habilitações Académicas dos prestadores informais 

83,11 82,46
84,65

90,94

81,75

89,67 90,00 90,17

94,22

80,80
81,77

85,63

80,99

90,97

80,83

84,85

88,48 88,07

95,71

82,58

Tangibilidade Confiabilidade Presteza Segurança Empatia

Menos de 45 anos 45 ‐ 54 anos
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Sem o 1º 
Ciclo do 
Ensino 
Básico 

1º Ciclo do 
Ensino 

Básico ou 
Equivalente

2º ou 3º 
Ciclo do 
Ensino 

Básico ou 
Equivalente

Ensino 
Secundário 

ou 
Superior χ2

KW P 

 N 
Média 
Ordens 

N
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

N
Média 
Ordens

Tangibilidade 

21 

47,83 

28

37,45 

18

39,86 

15

42,17 2,466 0,481 

Confiabilidade 49,38 41,89 38,69 33,10 4,610 0,203 

Presteza 49,00 37,96 42,42 36,50 3,548 0,315 

Segurança 51,05 35,39 39,14 42,37 6,606 0,086 

Empatia 46,14 36,02 48,14 37,27 4,276 0,233 

 

 

Figura 12 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço de acordo 

com as Habilitações Académicas dos prestadores informais 
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Ensino Secundário ou Superior
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Perceção da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições prestadoras de 

serviços relativamente à Situação Profissional dos prestadores informais 

 

H5: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços de acordo com a Situação Profissional dos 

prestadores informais 

 

Como se pode inferir pelo quadro 48 e figura 13, como p>0, não se registam diferenças 

significativas entre os índices das dimensões da Qualidade de Serviço no que respeita à 

Situação Profissional dos prestadores informais.  

 

Quadro 48 – Teste de Kruskall-Wallis para aferir diferenças nas várias dimensões da Qualidade de Serviço 

de acordo com a Situação Profissional dos prestadores informais 

 
Aposentado(a) 

/ 
Reformado(a)

Desempregado(a) 
/ Doméstica 

Empregado 
χ2

KW p 

 N 
Média 
Ordens 

N 
Média 
Ordens 

N 
Média 
Ordens

Tangibilidade 

23 

40,76 

19 

35,08 

40 

44,98 2,324 0,313 

Confiabilidade 40,96 40,71 42,19 0,069 0,966 

Presteza 39,78 41,21 42,63 0,222 0,895 

Segurança 43,87 39,18 41,24 0,503 0,778 

Empatia 38,70 40,61 43,54 0,657 0,720 

 



 

97 

 

Figura 13 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço de acordo 

com a Situação Profissional dos prestadores informais 

 

Perceção da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições prestadoras de 

serviços relativamente à Situação Conjugal dos prestadores informais 

 

H6: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços de acordo com a Situação Conjugal dos 

prestadores informais 

 

Como se pode observar pelo quadro 49 e figura 14, com exceção da dimensão da 

Tangibilidade que apresentou valores similares entre todos os prestadores informais, as 

várias dimensões da Qualidade de Serviço apresentam valores mais elevados nos 

prestadores informais que são casados ou que vivem em união de facto relativamente 

aos que não o são, i.e., os que são solteiros, viúvos, divorciados ou separados Essa 

diferença chega, inclusivamente, a ser estatisticamente significativa na dimensão 

Segurança com os valores do respetivo índice a registarem uma média de ordens de 

44,80 (M=95,00; dp=8,10) nos casados ou que vivem em união de facto e uma média de 

ordens de apenas 32,50 (M=88,38; dp=12,23) nos solteiros, viúvos, divorciados ou 

separados.  

85,33 86,96

86,23

94,44
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87,00
86,15
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Tangibilidade Confiabilidade Presteza Segurança Empatia
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Quadro 49 – Teste de Mann-Whitney para aferir diferenças na perceção das várias dimensões da Qualidade 

de Serviço relativamente à Situação Conjugal dos prestadores informais 

 
Casado(a) / 
União de 

facto 

Divorciado(a) 
/ Separado(a) 
/ Viúvo(a) / 
Solteiro(a) U W p 

 N 
Média 
Ordens

N 
Média 
Ordens 

Tangibilidade 

60 

42,57

22

38,59 596,0 849,0 0,497 

Confiabilidade 44,43 33,50 484,0 737,0 0,060 

Presteza 43,83 35,14 520,0 773,0 0,134 

Segurança 44,80 32,50 462,0 715,0 0,022 

Empatia 44,26 33,98 494,5 747,5 0,079 

 

 

Figura 14 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço 

relativamente à Situação Conjugal dos prestadores informais 
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Perceção da Qualidade de Serviço prestado pelas instituições prestadoras de 

serviços relativamente à Relação dos prestadores informais com a pessoa cuidada 

 

H7: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços de acordo com a relação dos prestadores informais 

com as pessoas cuidadas 

 

Como se pode observar pelo quadro 50 e figura 15, como p>0, não se registam 

diferenças significativas entre os índices das dimensões da Qualidade de Serviço no que 

concerne à relação dos prestadores informais com as pessoas cuidadas embora seja 

possível inferir que nos prestadores informais que são familiares da pessoa cuidada, a 

dimensão Presteza registou índices superiores de Qualidade de Serviço, embora sem ser 

uma diferença estatisticamente significativa.  

 

Quadro 50 – Teste de Mann-Whitney para aferir diferenças na perceção das várias dimensões da Qualidade 

de Serviço de acordo com a relação dos prestadores informais com as pessoas cuidadas 

 Familiar 
Amigo / 
Vizinho U W p 

 N 
Média 
Ordens

N 
Média 
Ordens 

Tangibilidade 

65 

41,51

17

41,47 552,0 705,0 0,995 

Confiabilidade 41,70 40,74 539,5 692,5 0,879 

Presteza 41,10 43,03 526,5 2671,5 0,761 

Segurança 43,29 34,65 436,0 589,0 0,141 

Empatia 40,83 44,06 509,0 2654,0 0,614 
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Figura 15 – Valores médios dos índices nas várias dimensões da Qualidade de Serviço de acordo 

com a relação dos prestadores informais com as pessoas cuidadas 

 

4.6 MODELAÇÃO	DE	EQUAÇÕES	ESTRUTURAIS	COM	SEM‐PLS	

 

Esta investigação integra as várias dimensões do constructo Qualidade de Serviço, que é 

o modelo SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992), que coincide com os 22 itens do 

modelo SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) relativos ao desempenho da qualidade 

(Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Segurança e Empatia), bem com a satisfação 

dos prestadores de cuidados informais com o serviço efetuado pelas equipas de apoio ao 

domicílio.  

 

População e amostra 

Este trabalho empírico tem uma amostra de 82 prestadores informais de cuidados, 

correspondendo a 82 domicílios apoiados por 5 instituições com equipas que prestam 

apoio domiciliário num total de 90 idosos de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
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 Qualidade 
Serviço 

 Tangibilidade 

 Confiabilidade 

 Presteza 

 Segurança 

 Empatia 

 Satisfação 
Serviço 

H8

O modelo conceptual 

Baseando-nos na discussão teórica e no constructo relativo à Qualidade de Serviço e 

respetivas dimensões foi desenhado o modelo conceptual da figura 16 bem com a 

respetiva hipótese de investigação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Modelo de investigação 

 

 

H8: A qualidade do serviço está associada com a satisfação do serviço 

 

É de salientar que é nosso objetivo não só aferir acerca da hipótese de investigação mas 

também comprovar que o constructo da Qualidade de Serviço constitui um constructo 

de 2ª ordem em que os seus sub-constructos ou fatores de 1ª ordem são as dimensões da 

Qualidade de Serviço (Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Segurança e 

Confiabilidade) determinando quais os caminhos (dimensões) com mais significância. 

Pretende-se ainda comprovar quais os itens que constituem a totalidade do constructo, 

se os 22 itens originais ou se o constructo é constituído por menos itens. 
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Análise e discussão de resultados 

Para a estimação do modelo estrutural proposto foi utilizado o SEM-PLS (Lohmöller, 

1989; Wold, 1982). Entre as razões para a sua utilização destacam-se os seus menores 

requisitos relativamente à distribuição de dados e ao tamanho da amostra 

comparativamente com a CB-SEM (modelação de equações estruturais baseada na 

matriz de covariâncias), que é mais restritiva nomeadamente no que respeita aos 

requisitos do tipo de distribuição (normalidade multivariada), tamanho da amostra, 

complexidade do modelo e identificação e indeterminação dos fatores (Hair et al., 2011; 

Hair et al., 2012). 

São várias as aplicações de software de análise de modelos de equações estruturais. De 

entre as aplicações de software baseadas em CB-SEM salientam-se o LISREL, AMOS e 

EQS. Já nas aplicações de software baseadas em SEM-PLS destacam-se o SmartPLS e 

o PLS Graph. O software por nós utilizado foi o SmartPLS 2.0 M3 (Ringle et al., 2005).  

As propriedades psicométricas do constructo Qualidade de Serviço e respetivas 

dimensões Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Segurança e Empatia foram testadas 

através de uma análise fatorial confirmatória (AFC). De seguida provámos que o 

constructo Qualidade de Serviço é um modelo de 2ª ordem do tipo refletivo com as 

dimensões Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Segurança e Confiabilidade e 

aferimos os respetivos coeficientes estruturais. Confirmámos que a dimensão Segurança 

é a única que não preserva os itens originais tendo o item P17 “Os funcionários recebem 

apoio da gestão para executarem bem as suas tarefas” a não ser considerado por ter 

apresentado uma fiabilidade do indicador muito baixa (0,380).   

Como os resultados são praticamente iguais e para evitar redundância e duplicação na 

exposição dos resultados optámos por confirmar o modelo de 2ª ordem da Qualidade de 

Serviço e magnitude dos respetivos coeficientes estruturais juntamente com a análise do 

modelo proposto. 

Na análise do modelo de medida começamos por apresentar algumas das suas 

propriedades bem como algumas das definições adotadas. Assim, o Weighting Scheme 

adotado no algoritmo do PLS foi o Path Weighting Scheme. Os valores iniciais para as 

relações do modelo de medida foram de 1, os dados foram estandadizados com 0 de 
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média e 1 de variância, um número máximo de 300 iterações e o critério de abortar de 

1,0E-5.  

De notar que a avaliação de modelos baseados em SEM-PLS apoia-se em 

bootstrapping, uma forma de procedimento de reamostragem. Utilizaram-se como 

configurações de bootstrapping um número de casos igual ao da nossa amostra (82), 

com 5000 replicações e alterações a nível individual.  

 

Modelo de medida (Outer Model) 

O modelo de medida foi inicialmente aferido relativamente às variáveis latentes de 1ª 

ordem (dimensões da Qualidade de Serviço) tendo sido seguidas as recomendações 

referidas por Hair et al. (2012), Hair et al. (2013) e Gefen et al. (2011), avaliando a 

fiabilidade dos indicadores (Hulland, 1999), a validade fatorial ou fiabilidade da 

consistência interna (Bagozzi & Yi, 1988) e a validade convergente (Bagozzi & Yi, 

1988). 

Segundo Marôco (2010), a fiabilidade de um instrumento refere-se à propriedade de 

consistência e reprodutibilidade da medida. Uma das medidas mais utilizadas para 

avaliar a fiabilidade, ou consistência interna, é o α de Cronbach. Ainda segundo este 

autor, a validade desta medida tem sido questionada e têm sido sugeridas medidas 

alternativas. Uma medida de fiabilidade alternativa é a Fiabilidade Compósita (FC) 

(Fornell & Larcker, 1981). De uma forma geral, considera-se que a fiabilidade do 

constructo é adequada se FC≥0,7. Como se pode aferir do quadro 45 foi assegurada a 

fiabilidade compósita com os valores de FC a oscilarem entre os 0,880 to 0,926 (>0,70) 

assegurando desta forma a fiabilidade do constructo ou consistência interna. 

Já a validade é a propriedade do instrumento de medida que avalia se este mede e é a 

operacionalização do constructo que se pretende avaliar. Para as variáveis latentes de 1ª 

ordem, i.e., avaliaremos a validade fatorial e a validade convergente.  

A validade fatorial ocorre quando a especificação dos itens de um determinado 

constructo é correta (i.e., os itens medem o fator que se pretende medir) e é geralmente 

avaliada pelos pesos fatoriais estandardizados. É usual assumir, em PLS-SEM, que se os 

valores fatoriais estandardizados de todos os itens são superiores ou iguais a 0,7, o fator 
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apresenta validade fatorial (Hair, Ringle & Sarstedt, 2011). No entanto foram seguidas 

as indicações de Henseler et al. (2009) que refere que só devem ser eliminados os 

indicadores cujos pesos fatoriais são inferiores a 0,4. Estes autores referem ainda que 

estes só deverão ser eliminados quando a sua fiabilidade é baixa e a sua eliminação tem 

como consequência um aumento significativo da sua fiabilidade compósita. Ora, 

eliminado o item P17, todos os restantes itens das várias dimensões apresentaram pesos 

fatoriais que oscilaram entre 0,644 e os 0,919 verificando-se portanto validade fatorial 

(quadro 51).  

A validade convergente ocorre quando os itens que são reflexo de um fator saturam 

fortemente nesse fator, i.e., o comportamento destes itens é explicado essencialmente 

por esse fator (Fornell & Larcker, 1981). Fornell e Larcker (1981) propuseram efetuar a 

avaliação da validade convergente através da variância extraída média (VEM). Valores 

de VEM superiores a 0,5 são indicativos de validade convergente adequada. Segunda o 

quadro 45, os valores da variância extraída média (VEM), oscilaram entre os 0,614 e os 

0,717 (> 0,50) pelo que foi assegurada a validade convergente (Bagozzi & Yi, 1988). 

 

Quadro 51 – Fiabilidade e validade das dimensões da Qualidade de Serviço (1ª ordem)  

itens 
Pesos 

fatoriais
Estatíst.t VEM FC 

Tangibilidade 

P1 - Esta equipa tem aparelhos modernos 0,649*** 7,900 

0,668 0,888 

P2 - A equipa coordena a manutenção da sua habitação 
(limpa, organizada e visualmente agradável) 

0,919*** 43,486 

P3 - Os funcionários estão bem vestidos e possuem boa 
aparência 

0,885*** 39,230 

P4 - A equipa trata da conservação (limpeza e 
organização) da casa de acordo com as necessidades 

0,788*** 10,691 

Confiabilidade 
P5 - Quando esta equipa se comprometeu a fazer algo no 
prazo, foi cumprido 

0,864*** 19,692 

0,614 0,887 

P6 - Quando você enfrentou problemas esta equipa foi 
solidária e prestativa 

0,644*** 6,058 

P7 - Esta equipa é confiável 0,749*** 9,211 

P8 - A equipa fornece o serviço no prazo prometido 0,873*** 26,246 

P9 - A equipa tem os seus registos atualizados 0,766*** 17,114 

Presteza 
P10 - A equipa comunicou-lhe exatamente quando os seus 
serviços estariam concluídos 

0,645*** 4,673 

0,685 0,896 
P11 - É atendido imediatamente pelos funcionários daqui 0,903*** 33,967 

P12 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudá-lo 0,873*** 16,880 

P13 - Os funcionários respondem prontamente às suas 
solicitações 

0,864*** 19,549 
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Segurança 

P14 - Confia nos funcionários desta instituição 0,866*** 20,243 

0,710 0,880 
P15 - Sente-se seguro no seu atendimento com os 
funcionários daqui 

0,806*** 10,881 

P16 - Os funcionários são gentis 0,855*** 18,323 

Empatia 

P18 - Recebe atenção individual 0,895*** 27,537 

0,717 0,926 

P19 - Os funcionários dão-lhe atenção personalizada 0,908*** 29,816 

P20 - Os funcionários sabem quais as suas necessidades 0,907*** 25,500 

P21 - A equipa está muito interessada no seu bem-estar 0,830*** 14,655 

P22 - Esta equipa tem horários convenientes para si 0,669*** 8,930 
Nota: *** p<0.001 (t>1.96) 

 

No que concerne à variável latente de 2ª ordem (Qualidade de Serviço) seguiram-se 

igualmente as recomendações referidas por Hair et al. (2012), Hair et al. (2013) e Gefen 

et al. (2011), avaliando a fiabilidade do constructo, os coeficientes de regressão, a 

validade fatorial, a validade convergente e a validade discriminante. 

Como se pode verificar a partir do quadro 52 foi assegurada a fiabilidade compósita 

com o valor de FC de 0,928 (>0,70) assegurando desta forma a fiabilidade do 

constructo. 

Já a validade fatorial foi aferida através da análise dos coeficientes de regressão tendo 

estes oscilado entre os 0,768 da dimensão da Segurança e os 0,906 da Presteza, sendo 

assim superiores ou iguais a 0,7, confirmando desta forma a validade fatorial (Hair, 

Ringle & Sarstedt, 2011).  

A validade convergente foi avaliada através da determinação do valor da variância 

extraída média (VEM) tendo esta o valor de 0,722 (> 0,50) pelo que foi assegurada a 

validade convergente (Bagozzi & Yi, 1988). 
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Quadro 52 – Fiabilidade e validade da variável latente de 2ª ordem Qualidade de Serviço 

Constructo 
Coeficientes 

regressão 
Estatíst.t VEM FC 

Tangibilidade 0,838*** 24,687 

0,722 0,928 

Confiabilidade 0,902*** 30,809 

Presteza 0,906*** 35,282 

Segurança 0,768*** 17,801 

Empatia 0,825*** 13,524 

Nota: *** p<0,001  (t>1,96) 

 

 

A validade discriminante avalia se os itens que refletem um fator não estão 

correlacionados com outros fatores, i.e., os fatores, definidos por cada conjunto de itens, 

são distintos (Marôco, 2010, p. 176). A validade discriminante pode ser demonstrada 

pela verificação de várias condições, no entanto, Fornell e Larcker (1981) referem que o 

teste mais rigoroso consiste em comparar os valores da variância extraída média de dois 

quaisquer constructos com o quadrado da correlação entre esses fatores, o que é o 

mesmo que comparar os valores da raiz quadrada da variância extraída média de dois 

quaisquer constructos com o valor da correlação entre esses fatores. Os valores da raiz 

quadrada da VEM dos fatores devem ser superiores aos valores da correlação entre 

estes.  

O segundo critério de validade discriminante é uma pouco mais liberal: o peso fatorial 

de cada indicador deverá ser superior ao dos cross-loadings (Chin,1998; Gotz et al., 

2009). Apesar do critério de Fornell–Larcker aferir a validade descriminante a nível do 

constructo, a análise dos cross-loadings permitem este tipo de análise ao nível do 

indicador. 

Para a determinação da validade discriminante do nosso constructo foram comparados 

os valores da variância extraída média de dois quaisquer constructos com o quadrado da 

correlação entre esses fatores. Os valores da raiz quadrada das VEM dos fatores devem 

ser superiores à correlação entre estes, o que acontece para o constructo de 2ª ordem 

Qualidade de Serviço, como se pode constatar do quadro 53. 
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Quadro 53 – Correlações e validade descriminante da variável latente de 2ª ordem Qualidade de Serviço 

  1 2 3 2 3 
1 - Confiabilidade 0,784   
2 - Empatia 0,625 0, 847    
3 - Presteza 0,779 0,740 0,828   
4 - Segurança 0,689 0,470 0,619 0,843  
5 - Tangibilidade 0,729 0,553 0,672 0,656 0,817 
Nota: na diagonal encontram-se os valores da raiz quadrada do VEM 

 

 

Modelo estrutural (Inner Model) 

O SEM-PLS não reporta qualquer tipo de índices como o CFI ou RMSEA utilizados no 

CB-SEM. A avaliação do modelo de PLS é baseada em medidas de cariz preditivo que 

são não paramétricas (Chin, 1998). O modelo estrutural é avaliado principalmente pelo 

R2 da variável latente endógena (Chin, 1988), mas também pelo tamanho do efeito f2 

(Cohen, 1988) e o teste de Stone-Geisser Q2 para aferir a relevância preditiva (Stone, 

1974; Geiser, 1975). No caso deste modelo visto existir apenas uma variável latente 

exógena não será calculado o tamanho do efeito f2. 

A capacidade preditiva do modelo foi analisada através da utilização do R2. Utilizando a 

função do algoritmo PLS do SmartPLS 2.0, foi calculada a estatística R2 da variável 

endógena do modelo. O valor do R2 da Satisfação com o Serviço Prestado pela equipa 

de apoio domiciliário foi de 0,700 (quadro 54), ou seja, 70% da variância da Satisfação 

com o Serviço Prestado é explicada pelo constructo Qualidade de Serviço.  

 

Quadro 54 – Tamanho do efeito da Qualidade de Serviço na Satisfação com o Serviço Prestado 

variável latente R2 

Qualidade de Serviço 0,700 

 

Igualmente, foi aferida a relevância preditiva do modelo através da estatística Q2 de 

Stone-Geisser (Geisser, 1975; Stone, 1974). Este procedimento foi levado a cabo 

seguindo a abordagem de reamostragem por blindfolding (considerando 7 a distância 

por omissão), tendo desta forma sido examinado o poder preditivo do modelo 
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(Tenenhaus et al., 2005; Wold, 1975). Verificou-se que o valor de Q2 foi superior a zero 

(Q2=0,432), sugerindo assim a relevância preditiva do modelo (Chin, 1998).  

 

A figura 17 refere-se ao output do SmartPLS que representa os pesos fatoriais dos itens 

das dimensões Confiabilidade, Tangibilidade, Presteza, Empatia e Segurança bem como 

os coeficientes de regressão da variável latente exógena de 2ª ordem Qualidade de 

Serviço e o coeficiente de regressão do efeito desta variável sobre a variável endógena 

Satisfação Serviço.  

  



 

109 

 

 

Figura 17 – Output do modelo estrutural no SmartPLS 

 

 

Hipóteses e questões de investigação 

A hipótese foi testada através da análise do valor do coeficiente de regressão do 

caminho entre a Qualidade de Serviço e a Satisfação de Serviço e respetivo teste t como 

indicador da sua significância. De forma a produzir estimativas mais razoáveis dos erros 

estandardizados foi utilizado um procedimento de reamostragem (bootstrapping) 

(Tenenhaus et al., 2005). Utilizaram-se como configurações de reamostragem um 

número de casos igual ao da nossa amostra (82), com 5000 replicações e alterações a 

nível individual, como sugerido por Hair et al. (2011).  

O coeficiente de regressão da Qualidade de Serviço para a Satisfação de Serviço é de 

0,837 (t=17,043, p<0,001) pelo que H8 é suportado. A Figura 18 ilustra o modelo 

estrutural e o quadro 55 sumariza os resultados da hipótese em teste. 
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 Qualidade 
Serviço 

 Tangibilidade 

 Confiabilidade 

 Presteza 

 Segurança 

 Empatia 

 Satisfação 
Serviço 

0,838*** 

0,902*** 

0,906
*** 

0,728*** 

0,825
*** 

0,837
*** 

R2=0,700 

Q2=0,432 > 0 

 

 

 

Figura 18 – Avaliação do modelo estrutural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: *** - p<0.001;  

 

Quadro 55 – Análise dos coeficientes de regressão 

Caminho 
Coeficiente 
Regressão 

Estandardizado

Estatística 
t  

Hipótese 
suportada? 

H8: Qualidade Serviço → Satisfação Serviço 0,837*** 17,043 Sim 

Nota: *** 5% significância - t > 1,96 
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Capítulo	V	–	Conclusões	e	Recomendações	

5.1 CONCLUSÕES	

Neste capítulo são expostas algumas reflexões sobre todo o trabalho realizado, assim 

como trabalho futuro em vista para potenciar ainda mais as qualidades da plataforma 

desenvolvida. 

Assim, pretende-se com esta dissertação dar-se um contributo científico para uma 

melhor compreensão em como os serviços de apoio domiciliário postos ao dispor dos 

prestadores de cuidados informais possam ser avaliados em termos de Gestão da 

Qualidade, na forma de como apoio os prestadores informais, tentando perceber 

igualmente quais as dificuldades/facilidades que os intervenientes ativos (IPSS e 

prestadores informais) têm na prática 

Propomo-nos assim refletir sobre o trabalho realizado ao longo de todo este percurso, 

acerca das dificuldades e limitações sentidas mas principalmente sobre o 

desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma de nós. 

Embora tenham sido realizados inúmeros esforços, utilizando todos os meios possíveis 

e disponíveis de forma a concretizar esta dissertação, algumas dificuldades se 

impuseram, nomeadamente a pesquisa bibliográfica e a falta de experiência relativa ao 

rigor científico exigido, característica cada vez mais imprescindível no dia-a-dia de um 

investigador. Contudo, com o esforço, dedicação e empenho, estes obstáculos foram 

ultrapassados. 

Devido ao envelhecimento da população emergiu, um grande número de pessoas a 

serem assistidas ou cuidadas por outras. O cuidador é geralmente um membro da rede 

social (família, amigo ou vizinho), que não recebe ajuda financeira ou formação antes 

da assistência ao paciente (Armstrong, 2005; Salas, Río, Estrada & Guillen, 2006). Uma 

grande parte dos indivíduos dependentes tem como cuidadores a própria família Rocha, 

Vieira e Sena (2008). 

As relações familiares apesar de se terem alterado devido ao envelhecimento, 

mobilidade dos indivíduos, alteração da condição da mulher e sua integração no mundo 
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do trabalho, a família continua a ser a principal fonte de apoio nos cuidados Pimentel 

(2001), citado por Imaginário (2004). Podem surgir múltiplas dificuldades relacionadas 

com a dinâmica familiar, a demanda de cuidados, aos gastos financeiros, entre outros. 

Com o nosso estudo verificou-se que a maioria dos cuidadores informais eram 

mulheres, muitas vezes também idosas, que acumulam múltiplos papéis e funções da 

mulher como mãe, esposa, cuidadora e dona de casa sendo assim, é imposta uma 

sobrecarga (Vieira, 2006). Pensamos que este é um dos aspetos mais pertinentes do 

estudo e confirma o papel social fundamental que as mulheres desempenham. Tem 

profundas implicações socioeconómicas.  

De acordo com Pedro, Rocha, e Lucila (2008) o apoio social está relacionado ao tempo, 

ou seja, o seu sentido e significado pode variar ao longo do curso da vida, requer a 

existência de relações sociais, que variam de acordo com a força, estrutura e tipo e 

algumas condições, tais como reciprocidade, acessibilidade e confiança. A falta das 

relações sociais leva para a exclusão, quer de bens materiais, emocionais e recursos 

cognitivos, entre outros. Estas interações podem ocorrer intencionalmente ou não, e 

pode exercer um efeito positivo ou influência negativa, que é afetada pelo 

reconhecimento das necessidades individuais e como o apoio é percebido, que depende 

das características de quem oferece e recebe apoio. 

É de suma importância, num contexto de situação de dependência a relação e 

articulação entre o prestador de cuidados informal e os prestadores formais de apoio 

social, na reorganização social e familiar, compreender as formas como se articulam, os 

fatores que interferem na sua interação e que medidas podem ser implementadas pela 

gestão para maior satisfação do prestador(Lopes, 2007). Tem vindo a emergir uma 

panóplia de produtos e serviços de apoio social e muito caminho há a percorrer para 

integrar as noções e preocupações da qualidade de serviço neste tipo de resposta social. 

A satisfação bem como a compreensão das reais necessidades e anseios vai depender 

muito da rede de apoio social, na qual se englobam familiares, amigos, vizinhos, 

profissionais de saúde, segurança social, entidades públicas e privadas. Todos estes 

contactos e entidades fazem os prestadores percecionarem maior apoio e considerarem-

se mais satisfeitos. 
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As respostas por parte dos cuidadores e dos idosos cuidados revestiram-se de alguma 

prudência. As questões foram coladas sempre individualmente e nunca em grupo, isto é, 

sem a presença de algum elemento prestador de cuidados. Esteve sem presente a 

precaução de poderem ficar sujeitos a possíveis represálias, de tratamento diferenciado 

ou descriminado. Os sujeitos desta investigação foram ser devidamente esclarecidos 

acerca dos elementos essenciais à sua participação, dos objetivos da mesma. Para isto, 

foi obtido consentimento informado, escrito e esclarecido de todos os prestadores de 

cuidados intervenientes no estudo, podendo os mesmos, em qualquer momento, retirar-

se da investigação sem qualquer tipo de represálias.  

Desta forma, e após a análise de dados verificamos que existem 4 hipóteses suportadas e 

4 hipóteses não suportadas, como se pode verificar no quadro 56. 

 

Quadro 56 – Resultado das hipóteses de investigação formuladas 

Hipóteses de investigação Resultado 

H1: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços Suportada 

H2: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços de acordo com o Género dos 
prestadores informais 

Suportada 

H3: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços de acordo com a faixa etária 
dos prestadores informais 

Não Suportada 

H4: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços de acordo com as Habilitações 
Académicas dos prestadores informais 

Não Suportada 

H5: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços de acordo com a Situação 
Profissional dos prestadores informais 

Não Suportada 

H6: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços de acordo com a Situação 
Conjugal dos prestadores informais 

Suportada 

H7: Existem diferenças nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado 
pelas instituições prestadoras de serviços de acordo com a relação dos 
prestadores informais com as pessoas cuidadas 

Não Suportada 

H8: A qualidade do serviço está associada com a satisfação do serviço. Suportada 
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De acordo com os resultados estatísticos apurados inferimos que existem diferenças 

estatisticamente significativas nas dimensões da Qualidade de Serviço prestado pelas 

instituições prestadoras de serviços, com o Género dos prestadores informais e Situação 

Conjugal dos prestadores informais. 

Os resultados deste estudo validam numa 1ª instância a aplicação da escala da 

Qualidade de Serviço aplicada, baseada no SERVPERF e consequentemente nos itens 

de avaliação da performance ou perceção do SERVQUAL, num cenário de aferição da 

Qualidade de Serviço relacionada com a prestação das Equipas de Apoio Domiciliário 

aos beneficiários a quem são prestados cuidados e onde existem prestadores de cuidados 

informais. 

Numa 2ª instância permitiu confirmar quais os constituintes dessa mesma escala, tendo-

se confirmado que a escala contém apenas 21 itens. 

A aferição e validação desta escala neste contexto abre portas a mais investigação que 

poderá permitir que este modelo em particular seja estendido a outros constructos 

possíveis e relevantes. 

Os resultados deste estudo também permitiram aferir que as principais dimensões que 

asseguram a Qualidade de Serviço são a Presteza (0,906) e a Confiabilidade (0,902), 

seguindo-se a Tangibilidade (0,838) e a Empatia (0,825). Verificou-se que a dimensão 

com uma menor contribuição para o constructo Qualidade de Serviço foi o da dimensão 

da Segurança (0,728). 

Estas conclusões devem ser tidas em conta aquando da estratégia e planeamento deste 

tipo de serviços de apoio permitindo que seja dada ênfase aos itens relacionados com a 

presteza e com a confiabilidade, bem como com os itens relacionados com a 

tangibilidade e empatia permitindo assim que o serviço seja realizado da melhor forma 

possível. 

 

5.2 LIMITAÇÕES	DA	INVESTIGAÇÃO	

A principal limitação deste estudo prende-se com a dificuldade em obter a anuência 

para a recolha dos dados. Assim, o facto de determos um reduzido número de 
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questionários condicionou a utilização de técnicas estatísticas, que nos levassem a uma 

melhor compreensão da temática.   

Uma outra limitação, que também pode ser analisada como uma vantagem, é o facto de 

existir poucas investigações que explorem as relações/ conexões entre as o papel do 

prestador de cuidados informais e as equipas de apoio domiciliário. 

Tomando em consideração as limitações aqui enunciadas pensamos que estas poderão 

constituir um filão de oportunidades para trabalhos futuros. 

5.3 PERSPETIVAS	FUTURAS	

Pensamos que, em termos futuros, seria útil elaborar uma investigação através da 

realização mais questionários, abarcando toda a região norte, e simultaneamente efetuar 

uma análise qualitativa, através da realização de entrevistas onde possamos aprofundar 

qual o papel do prestador de cuidados informais. 
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Measuring Service Quality: A
Reexamination and Extension

The authors investigate the conceptualization and measurement of service quality and the relationships
between service quality, consumer satisfaction, and purchase intentions. A literature review suggests that
the current operationalization of service quality confounds satisfaction and attitude. Hence, the authors
test (1) an alternative method of operationalizing perceived service quality and (2) the significance of the
relationships between service quality, consumer satisfaction, and purchase intentions. The results sug-
gest that (1) a performance-based measure of service quality may be an improved means of measuring
the service quality construct, (2) service quality is an antecedent of consumer satisfaction, (3} consumer
satisfaction has a significant effect on purchase intentions, and (4) service quality has less effect on pur-
chase intentions than does consumer satisfaction. Implications for managers and future research are
discussed.

SERVICE industries are playing an increasingly
important role in the overall economy of the United

States (Bateson 1989; Ginzberg and Vojta 1981; Koepp
1987). in fact, the proportion of the U.S. population
employed in the service sector increased from 30% in
1900 to 74% in 1984 (Bateson 1989). Koepp (1987)
suggests that this sector is continuing to increase, as
85% of all the new jobs created since 1982 have been
in service industries. Bateson (1989) further suggests
that the growing importance of the service sector is
not limited to the United States, as services currently
account for 58% of the total worldwide GNP. There
even appears to be executive consensus in the United
States that service quality is one of the most important
problems facing management today (Blackiston 1988;
Cound 1988; Cravens 1988; Langevin 1988; Sherden
1988).

Interest in the measurement of service quality is
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University. Steven A. Taylor is Assistant Professor of Marketing, Illinois
State University. The research was completed while the second author
was a doctoral candidate at Florida State University. The authors ex-
press their sincere appreciation to the editor and three anonymous JM
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thus understandably high and the delivery of higher
levels of service quality is the strategy that is increas-
ingly being offered as a key to service providers' ef-
forts to position themselves more effectively in the
marketplace (cf. Brown and Swartz 1989; Parasura-
man. Zeithaml, and Berry 1988; Rudie and Wansley
1985; Thompson, DeSouza, and Gale 1985). How-
ever, the problem inherent in the implementation of
such a strategy has t)een eloquently identified by sev-
eral researchers: service quality is an elusive and ab-
stract construct that is difficult to define and measure
(Brown and Swartz 1989; Carman 1990; Crosby 1979;
Garvin 1983; Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985,
1988; Rathmell 1966). In addition, to date the im-
portant relationships between service quality, cus-
tomer satisfaction, and purchasing behavior remain
largely unexplored.

Our research has two objectives. First, we suggest
that the current conceptualization and operationaliza-
tion of service quality (SERVQUAL) is inadequate.
The SERVQUAL scale is based on Parasuraman, Zei-
thaml, and Berry's (1985) gap theory, which suggests
that the difference between consumers' expectations
about the performance of a general class of service
providers and their assessment of the actual perfor-
mance of a specific firm within that class drives the
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pereeption of service quality. However, little if any
theoretical or empirical evidence supports the rele-
vance of the expectations-performance gap as the ba-
sis for measuring service quality (Carman 1990). In
fact, the marketing literature appears to offer consid-
erable support for the superiority of simple performance-
based measures of service quality (cf. Bolton and Drew
1991a,b; Churchill and Surprenant 1982; Mazis, Ah-
tola, and Klippel 1975; Woodruff, Cadotte, and Jen-
kins 1983). We therefore develop and test a perfor-
mance-based altemative to the SERVQUAL measure.

The second objective is to examine the relation-
ships between service quality, consumer satisfaction,
and purchase intentions. Though these relationships
have been discussed theoretically (cf. Bitner 1990;
Bolton and Drew I99Ia,b; Brown and Swartz 1989;
Parasuraman, ZeithamI, and Beny 1988; Zeithaml,
Parasuraman, and Berry 1990), they have not been
subjected to a thorough empirical test. In particular,
the purpose of the second phase of our study is to
provide managers and researchers more information
about (1) the causal order of the relationship between
service quality and customer satisfaction and (2) the
impact of service quality and customer satisfaction on
purchase intentions. Simply stated, the managers of
service providers need to know how to measure ser-
vice quality, what aspects of a particular service best
define its quality, and whether consumers actually
purchase from firms that have the highest level of per-
ceived service quality or from those with which they
are most "satisfied."

After presenting theoretical background, we de-
scribe our research methods and results. We then dis-
cuss our findings and explore their implications for
management and for future research. Finally, we ex-
amine the limitations of our study.

Theoretical Background
Service quality has been described as a form of atti-
lude, related but not equivalent to satisfaction, that
results from the comparison of expectations with per-
formance (Bolton and Drew 1991a; Parasuraman,
Zeithaml, and Berry 1988). A close examination of
this definition suggests ambiguity between the defi-
nition and the conceptualization of service quality.
Though researchers admit that the current measure-
ment of consumers' perceptions of service quality
closely conforms to the disconfirmation paradigm
(Bitner 1990; Bolton and Drew 1991a), they also sug-
gest that service quality and satisfaction are distinct
constructs (Bitner 1990; Bolton and Drew 1991a,b;
Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1988). The most
common explanation of the difference between the two
is that perceived service quality is a form of attitude.

a long-mn overall evaluation, whereas satisfaction is
a transaction-specific measure (Bitner 1990; Bolton
and Drew 1991a; Parasuraman. Zeithami, Benry 1988).
Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988) further sug-
gest that the difference lies in the way disconfirmation
is operationalized. They state that in measuring per-
ceived service quality the level of comparison is what
a consumer shoutd expect, whereas in measures of
satisfaction the appropriate comparison is what a con-
sumer woutd expect. However, such a differentiation
appears to be inconsistent with Woodruff, Cadotte,
and Jenkins' (1983) suggestion that expectations should
be based on experience norms—what consumers shoutd
expect from a given service provider given their ex-
perience with that specific type of service organiza-
tion.

Thus, the service literature has left confusion as
to the relationship between consumer satisfaction and
service quality. This distinction is important to man-
agers and researchers alike because service providers
need to know whether their objective should be to have
consumers who arc "satisfied" with their performance
or to deliver the maximum level of "perceived service
quality." The importance of this issue has led to sev-
eral recent efforts to clarify the relationship between
satisfaction and service quality (cf.. Bitner 1990;
Bolton and Drew 1991a,b; Parasuraman, Zeithaml,
and Berry 1985, 1988).

Initially Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1985,
1988) proposed that higher levels of perceived service
quality result in increased consumer satisfaction, but
more recent evidence suggests that satisfaction is an
antecedent of service quality (cf. Bitner 1990; Bolton
and Drew 1991a,b). In particular. Bitner has dem-
onstrated empirically a significant causal path be-
tween satisfaction and service quality in a structural
equation analysis. In a second study, Bolton and Drew
(1991a) used the common assumption that service
quality is analogous to an attitude as a basis to suggest
that satisfaction is an antecedent of service quality.
Specifically, Bolton and Drew posit that perceived
service quality (ATTITUDE,) is a function of a con-
sumer's residual pen:eption of the service's quality from
the prior period (ATTITUDE,.,) and his or her level
of (dis)satisfaction with the current level of service
performance (CS/D,').' This notion suggests that sat-
isfaction is a distinct construct that mediates prior per-
ceptions of service quality to form the current per-
ception of service quality.

ATTITUDE, = g(CS/D„ ArnTUDE,_i) (1)

Bolton and Drew (1991a) indicate this relation implies
that the disconfirmation process, expectations, and
performance all should have a significant impact on

'CS/D, = Consumer Satisfaction/Dissalisfactior.
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consumers' current perceptions of service quality.
However, their results suggest that perceived service
quality is strongly affected by current performance and
that the impact of disconfirmation is relatively weak
and transitory.

Finally, Bolton and Drew (I99Ib) extend the dis-
cussion of the relationship between satisfaction and
service quality by proposing the following structural
equations.

Service Quality = q„ (CS/D,, Disconfirmation) (2)

CS/D, (3)
= c(Disconfirmation, Expectations, Performance)

To gain more insight into Bolton and Drew's find-
ings, and into how service quality should be mea-
sured, we next briefly examine the satisfaction and
attitude literatures.

implications From the Satisfaction and
Attitude Literatures
A major problem in the literature is the hesitancy to
call perceived service quality an attitude. The litera-
ture's position is typified by Parasuraman, Zeitham!,
and Berry's (1988) description of service quality as
" . . . similar in many ways to an attitude" (p. 15).
Researchers have attempted to differentiate service
quality from consumer satisfaction, even while using
the disconfirmation format to measure perceptions
of service quality (cf. Bitner 1990; Carman 1990;
Gronroos 1990; Heskett, Sasser, and Hart 1990;
Parasuraman. Zeithaml, and Berry 1988; Zeithaml,
Parasuraman. and Berry 1990). However, this ap-
proach is not consistent with the differentiation ex-
pressed between these constructs in the satisfaction and
attitude literatures.

Oliver (1980) suggests that attitude (ATT) is ini-
tially a function of expectations (EXP) [ATT,| =
f(EXP)] and subsequently a function of the prior at-
titude toward and the present level of satisfaction (SAT)
with a product or service IATT,2 = f(ATT,,, SAT,2)].
Purchase intentions (PI) then are considered initially
to be a function of an individual's attitude toward a
product or service [PI,i = f(ATT,|)], but subject to
modification due to the mediating effect on prior at-
titude of the satisfaction inherent in subsequent usages
[PI.2 = f(ATT,2) = f(ATT„, SAT,2]. Thus, Oliver
suggests that consumers form an attitude about a ser-
vice provider on the basis of their prior expectations
about the performance of the firm, and this attitude
affects their intentions to purchase from that organi-
zation. This attitude then is modified by the level of
(dis)satisfaction experienced by the consumer during
subsequent encounters with the firm. The revised at-
titude becomes the relevant input for determining a
consumer's current purchase intentions.

If one considei? service quality to be an attitude,
Oliver's (1980) study suggests that (I) in the absence
of prior experience with a service provider, expecta-
tions initially define the level of perceived service
quality, (2) ufMin the first experience with the service
provider, the disconfirmation process leads to a rie-
vision in the initial level of perceived service quality,
(3) subsequent experiences with the service provider
will lead to further disconfirmation, which again mod-
ifies the level of perceived service quality, and (4) the
redefined level of perceived service quality similarly
modifies a consumer's purchase intentions toward that
service provider.

Hence, Oliver's research suggests that service
quality and consumer satisfaction are distinct con-
structs, but are related in that satisfaction mediates the
effect of prior-period perceptions of service quality to
cause a revised service quality perception to be formed.
Satisfaction thus rapidly becomes part of the revised
perception of service quality. This logic is consistent
with Bolton and Drew's (1991a) findings and also calls
into question the use of the disconfirmation frame-
work as the pritnary measure of service quality, be-
cause disconfirmation appears only to mediate, not
define, consumers' perceptions of service quality.

If in fact service quality is to be conceptualized
as "similar to an attitude." perhaps more information
could be generated for managers and researchers alike
if the measurement of the construct conformed to an
attitude-based conceptualization. A review of alter-
native attitude models suggests that the "adequacy-
importance^ form is the most efficient model to use
if the objective is to predict behavioral intention or
actual behavior (Mazis, Ahtola, Klippel 1975). In this
model, an individual's attitude is defined by his or
her importance-weighted evaluation of the perfor-
mance of the specific dimensions of a product or ser-
vice (see Cohen, Fishbein, and Ahtola 1972). How-
ever, experimental evidence indicates that the
performance dimension alone predicts behavioral in-
tentions and behavior at least as well as the complete
model (Mazis, Ahtola, and Klippel 1975). This find-
ing suggests using only performance perceptions as a
measure of service quality.

A study by Churchill and Surprenant (1982) also
partially supports the efficacy of using only perfor-
mance perceptions to measure service quality. They
conducted two experiments to examine the effects of
expectations, performance, and disconfirmation on
satisfaction. The results of one experiment suggested
that performance alone determines the satisfaction
of subjects. Woodruff, Cadotte, and Jenkins (1983)
contribute additional support for performance-only
measures of attitude. Again using the "adequacy-
importance" model, they indicate that assimilation/
contrast theory suggests that consumers may raise or
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lower their performance beliefs on the basis of how
closely perceived performance approximates expected
performance. Thus, they suggest that including im-
portance weights and expectations only introduces re-
dundancy. From the results of a field experiment,
Bolton and Drew (1991a) also conclude that current
performance ratings strongly affect attitudes whereas
the effects of disconfirmation are generally insignifi-
cant and transitory. This study is particularly signif-
icant because the attitude examined is customers' per-
ceptions of the quality inherent in a service.

Thus, the conclusion of the satisfaction and atti-
tude literatures appears to be that (1) perceived service
quality is best conceptualized as an attitude, (2) the
"adequacy-importance" model is the most effective
"attitude-based" operationalization of service quality,
and (3) current performance adequately captures con-
sumers' perceptions of the service quality offered by
a specific service provider. In addition to the theo-
retical support for performance-based measures of
service quality, practitioners often measure the deter-
minants of overall satisfaction/perce i ved quality by
having customers simply assess the performance of
the company's business processes. Furthermore, the
performance-based approach may actually be more in
line with an antecedent/consequent conceptualiza-
tion: that is, judgments of service quality and satis-
faction apf)ear to follow the evaluation of a service
provider's performance. The first objective of our study
is to examine these conclusions empirically by testing
a performance-based measure of service quality as an
alternative to the current d i scon firmat ion-based
SERVQUAL scale. s • .. •

Operationatizing Service Quality

The current measurement of perceived service qual-
ity can be traced to the research of Parasuraman,
Zeithaml, and Berry. These authors originally iden-
tified 10 determinants of service quality based on a
series of focus group sessions (1985). They subse-
quently developed SERVQUAL (1988), which recasts
the 10 determinants into five specific components:
tangibles, reliability, responsiveness, assurance, and
empathy (Figure 1).

The basis for identifying these five components was
a factor analysis of the 22-item scale (see Appendix)
developed from focus groups and from the specific
industry applications undertaken by the authors (see
Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985, 1988; and
Zeithaml, Parasuraman, and Berry 1990 for a com-
prehensive review).

The scale development procedures employed ap-
pear to support the face validity of the 22 scale items
(individual questions) included in the scale, but the
issue of how the service quality measure should be

FIGURE 1
Service Quality as Conceptualized by

Parasuraman, Zeithaml, and Berry (1988)

x,x,x,x.

constructed and whether the individual scale items ac-
tually describe five separate service quality compo-
nents is problematic. In fact, some empirical evidence
suggests that the proposed delineation of the five com-
ponents is not consistent when subjected to cross-
sectional analysis (Carman 1990). Specifically, Carman
found that some of the items did not load on the same
component when compared across different types of
service providers. However, though the veracity of
conceptualizing the SERVQUAL scale as consisting
of the five distinct components identified by
Parasuraman, Zeithaml. and Berry (1988) has been
questioned (Carman 1990), the validity of the 22 in-
dividual performance scale items that make up the
SERVQUAL scale appears to be well supported both
by the procedures used to develop the items and by
their subsequent use as reported in the literature (cf.
Carman 1990). We therefore conclude that these 22
performance items adequately define the domain of
service quality and we use the same performance items
to examine the proposed alternative to the SERVQUAL
scale and in the analyses of the relationships between
service quality, consumer satisfaction, and purchase
intentions.

Research Models and Propositions

We investigate four specific questions that correspond
to the three research steps identified in the Methods
section. The first question is directed at the measure-
ment of the service quality construct. Specifically, the
ability of the more concise performance-only scale
suggested by the literature review (SERVPERF, equa-
tion 6) is compared with that of three alternatives:
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FIGURE 2
The Structural Models

MODEL 1

£, = SERVQUAL
17, » Consumer Satisfaction
i7j = Overall Service Quality
1;, = Purchase intentions

MODEL 2

{ , » SERVPERF
17, •= Consumer Satisfaction
tj, = Overaii Service Quaiity
i;, " Purchase intentions

SERVQUAL (equation 4), weighted SERVQUAL
(equation 5), and weighted SERVPERF (equation 7).

Service Quality = (Performance - Expectations) (4)

Service Quality = Importance* (Performance

- Expectations) (5)

Service Quality = (Performance) (6)

Service Quality = Importance* (Performance) (7)

The first proposition provides the basis for our inves-
tigation:

Pi: An unweighted performance-based measure of service
quality (unweighted SERVPERF) is a more appropri-
ate basis for measuring service quality than
SERVQUAL. weighted SERVQUAL. or weighted
SERVPERF.

The evaluation P| calls for an assessment of whether
the addition of the importance weights suggested by
Zeithaml, Parasuraman, and Berry (1990) improves
the ability of the SERVQUAL and SERVPERF scales
to measure service quality and a direct comparison of
the two measurement approaches. On the basis ofthe
findings by Bolton and Drew (1991a), and the attitude
and satisfaction literatures reviewed previously, the
addition of importance weights is not expected to im-
prove either scale and the SERVPERF altemative is
expected to outperform the SERVQUAL scale.

The structural models identified in Figure 2 are
used to further the consideration of the SHRVQUAL
and SERVPERF scales as well as to consider the three
remaining research questions. As discussed in the lit-
erature review, the SERVPERF scale appears to con-
form more closely to the implications of the satisfac-
tion and attitude literatures. Therefore, we propose that

the model incorporating SERVPERF (model 2) will
have a better fit (as measured by the chi square sta-
tistic and the measurement model's adjusted goodness
of fit) because the performance-only form is more
consistent with established theory (cf. Mazis, Ahtola,
and Klippel 1975) and hence the SERVPERF mea-
surement model should more closely approximate the
theoretical model identified in Figure 2.

The second objective of our study is to examine
the relationships between service quality, consumer
satisfaction, and purchase intentions. The following
three additional propositions identify the questions ad-
dressed in this part of the study.

P3: Customer satisfaction is an antecedent of perceived
service quality.

P3: Consumer satisfaction has a significant impact on pur-
chase intentions.

P4: Perceived service quality has a significant itnpact on
purchase intentions.

The first question considered is the causal order
of the perceived service quality-satisfaction relation-
ship (P2). This analysis is also based on a consider-
ation of the structural models identified in Figure 2.
Specifically, P; proposes that the path (B21) showing
consumer satisfaction as an antecedent of service quality
should have a statistically significant (p ^ .05) LIS-
REL estimate whereas the estimate of the reverse path
(satisfaction as an outcome of service quality, B12)
should not be significant (cf. Bitner 1990; Bolton and
Drew 1991 a,b).

The next question investigated is whether con-
sumers' level of satisfaction with a service provider
affects their purchase intentions toward that firm (P3).
Again, the structural models are used to investigate
this proposition. Specifically, in models that confirm
(i.e., the theoretical model is not rejected), the LIS-
REL estimate for the path linking satisfaction and pur-
chase intention (B3,) is examined to determine whether
the effect is significant (p ^ .05).

The final question addressed is whether con-
sumers' perceptions of service quality affect their pur-
chase intentions (P4). The investigation of this prop-
osition is identical to that of P3 but the path of interest
is between service quality and purchase intentions (B32).

Methods

Organization of tbe Research

Step I: Examining the dimensionaiity of SERVQUAL.
In this step, the confirmatory factor analysis capabil-
ities of LISREL VII were used to determine whether
the 22 items that define the SERVQUAL scale have
the same factor loading pattern for the firms investi-
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gated as was found by Parasuraman, Zeithaml, and
Berry (1988). To the extent that similar factor struc-
tures are identified (see Figure 1), evidence of the re-
liability of the SERVQUAL scale is produced. If the
five-component structure is not confirmed, the OB-
LIMIN factor analysis procedure in SPSS-X and a re-
liability analysis can be used to assess the dimen-
sionality and reliability of the items. .- <.

Step 2: Comparison of alternative measures of
service quality. On the basis of the theoretical con-
cems discussed previously, we assessed three alter-
natives to the SERVQUAL scale. Specifically, in this
step we examined the original SERVQUAL scale
(equation 4), an importance-weighted SERVQUAL
scale (equation 5), a performance-based approach to
the measurement of service quality (SERVPERF,
equation 6), and an importance-weighted version of
the SERVPERF scale (equation 7). This examination
proceeded in two stages. First, the ability of each of
the four scales to explain variation in service quality
was assessed by regressing the individual items com-
prising each of the alternative scales against a measure
of the respondents' perceptions of the overall quality
inherent in the services offered by the eight firms in-
cluded in the sample (see Appendix, variable 85).

Second, each measure's theoretical support was
examined in an analysis of the structural models iden-
tified in Figure 2. Specifically of interest were (1) the
degree of fit of the respective models and (2) the sig-
nificance of the effect on service quality attributed to
each of the altemative measures (i.e., the significance
of the path between the perceived service quality scale
used and the overall measure of service quality, path
72,).

Step 3: Analysis of relationship between service
quality, consumer satisfaction, and purchase ¿men-
tion. The third step extended the research beyond the
question of which approach to the measurement of
service quality is the most appropriate. Here we con-
sidered (I) the causal order of tbe consumer satisfac-
tion-service quality relationship, (2) the effect of con-
sumer satisfaction on purchase intentions, and (3) the
effect of service quality on purchase intentions. These
relationships were also investigated through the anal-
ysis of the structural models identified in Figure 2.
Specifically, we investigated each relationship by ex-
amining the significance of the LISREL VII estimated
path coefficient that links the variables noted.

The Sample

Data were gathered from personal interviews con-
ducted in a medium-sized city in the southeastem United
States. A total of 660 usable questionnaires (all ques-
tions answered) were gathered randomly from con-

sumers at their residences by trained interviewers dur-
ing a two-week period in the summer of 1988. The
sampling frame was the entire population of the city.
Interviewers were instmcted to solicit responses ran-
domly and were assigned city areas to prevent over-
lap.

Responses were gathered on the service quality of-
fered by two firms in each of four industries: banking,
pest control, dry cleaning, and fast food. Because of
the length of the questionnaire, respondents were asked
to evaluate only one firm. The sample size for each
industry was: banking 188 (firm 1, 92 and firm 2, 96);
pest control 175 (firm 1, 91 and firm 2, 84); dry
cleaning 178 (fimi 1, 88 and firm 2, 90); fast food
189 (firm 1, 98 and firm 2, 91). The firms and in-
dustries were chosen on the basis of the results of a
convenience survey suggesting that these were the four
service industries most familiar to the area's con-
sumers. The two firms chosen within each industry
were those with the largest sales volume in the city
where the sample was drawn (for the banks, the num-
ber of depositors was used to qualify the firms in-
cluded). Respondents were screened to determine
whether they had used one of the service providers
included in the study within the last 30 days. This
screening ensured that the respondents were familiar
with the firm whose services they were asked to eval-
uate.

Measures
The measures needed for the study were expectations,
perceptions of performance, and importance measures
to constmct the four altemative measures of service
quality, a direct measure of service quality, a measure
of consumer satisfaction, and a purchase intentions
measure. The 22 expectation (see Appendix, variables
E]-E22) and performance (see Appendix, variables P|-
P22) items were taken directly from the SERVQUAL
scale (Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1988). The
importance weights were adapted from the wording of
the expectation and performance items included in the
original SERVQUAL scale (see Appendix, variables
Ii-Í22)- T^e direct measure of service quality was based
on responses to a 7-point semantic differential ques-
tion (see Appendix, variable 85). In addition, self-report
measures of consumer satisfaction and purchase in-
tentions were constmcted similarly (see Appendix,
variables 87 and 84, respectively).

. Results li-

Dimensionality, Reliability, and Validity of
Service Quality Measures (Step 1)
Dimensionality and reliability. The first step was to
examine the dimensionality of the current service quality
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scale (SERVQUAL) by means of a confirmatory fac-
tor analysis. Table 1 gives the results of the LISREL
Vll-based analysis for each of the four types of ser-
vice firms (banks, pest control, dry cleaning, and fast
food). These results suggest that the 5-component
structure proposed by Parasuraman, Zeithaml, and
Berry (1988) for their SERVQUAL scale (see Figure
1) is nol confirmed in any of the research samples.
Specifically, the chi square statistic universally indi-
cates a poor fit between the theoretical and measure-
ment models for the 5-component structure. The ad-
justed goodness-of-fit indices (AGFI) are also not
indicative of a good fit as they range from .740 to
.831.

Because the 5-factor structure was not confirmed,
we decided to assess the unidimensionality of the 22
items. We performed a factor analysis of the
SERVQUAL and SERVPERF scales using the OB-
LIMÏN oblique factor rotation procedure in SPSS-X.
All of the items loaded predictably on a single factor
with the exception of item 19 (see Table 2). which
loaded very weakly in the analysis of the SERVQUAL
scale and had a negative loading for both scales. It
was therefore dropped and coefficient alpha for both
scales and all subsamples (each industry) was recal-
culated. As is indicated in Table 2, the reliability in
every case (coefficient alpha in excess of .8(X)) sug-
gests that both scales can be treated as unidimen-
sional. Thus, in the analysis that follows, the 21 re-
tained items are either summed or averaged (to develop
the four service quality scales in the LISREL VII
analysis of the structural models) or they are consid-
ered as one composite set of individual measures (in
the stepwise regression analysis).

Validity. The primary threat to the validity of
the measures used in this study is construct validity.
Carmines and Zeller (1979, p. 23) state, "[funda-
mentally, construct validity is concerned with the ex-
tent to which a particular measure relates to other

TABLE 1
Confirmatory Factor Analysis Parameter

Estimates for 5-Factor Conceptualization of
Service Quality

Parameter

Chi square
d,f.
P
GFr
AGFI"
RMSR'̂

Banks

308.60
204

.000

.863

.831

.309

Pest
Control

486.16
204

.000

.790

.740

.466

Dry
Cleaning

402.60
204

.000

.819

.776

.381

Fast
Food

364.16
204

.000

.849

.813

.515

'Goodness of fit.
"Adjusted goodness of fit.
"Root mean square residual.

measures consistent with theoretically derived hy-
potheses concerning the concepts (or constructs) that
are being measured." They further suggest that the
process of construct validation is by definition theory-
laden. Churchill (1979) suggests that convergent and
discriminant validity should be assessed in investi-
gations of construct validity. Convergent validity in-
volves the extent to which a measure correlates highly
with other measures designed lo measure the same
construct. Therefore, we examined a correlation ma-
trix of all the items tested in models I and 2 (see Ta-
ble 3). A high correlation between the items
SERVPERF, importance-weighted SERVPERF, and
service quality indicates some degree of convergent
validity. Discriminant validity involves the extent to
which a measure is novel and does not simply reflect
some other variable. Churchill (1979) suggests as-
sessing discriminant validity by determining whether
the correlation between two different measures of the
same variable is higher than the correlation between
the measure of that variable and those of any other
variable. Again, an examination of the correlation
matrix in Table 3 indicates discriminant validity of the
research variables as the three service quality scales
all correlate more highly with each other than they do
with other research variables (i.e., satisfaction and
purchase intentions). Hence, we suggest that the pro-
posed performance-based measures provide a more
construct-valid explication of service quality because
of their content validity (i.e., use of importance weights
and use of performance-based measures are arguably
more theoretically sound approaches) and the evi-
dence of their discriminant validity.

Comparison of Alternative Measures of
Service Quality (Step 2)
Pi suggests that the unweighted SERVPERF scale
should capture more of the variation in service quality
than any of the other identified altematives
(SERVQUAL, weighted SERVQUAL, and weighted
SERVPERF). The stepwise regression analysis sum-
marized in Table 4 affirms Pj. In all of the four ser-
vice industries examined, unweighted SERVPERF
explains more of the variation in the global measure
of service quality (see Table 4).

In addition, a comparison of the SERVQUAL and
weighted SERVQUAL scales (columns 1-4 and 5-8
of Table 4) indicates that the unweighted SERVQUAL
scale explains more of the variation in service quality
in three of the four industries (the exception being dry
cleaning). We therefore decided to use only the un-
weighted SERVPERF and SERVQUAL scales in the
structural analysis of the relationships between these
scales, service quality, consumer satisfaction, and
purchase intentions because they arguably represent
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TABLE 2
Factor Analysis of 22 Individual Dimensions of Service Quality

Variable

VI
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9

VIO
V i l
V12
V13
V14
V15
Vie ,
V17
V18
VI9
V20
V21
V22

Eigenvalue
% of variation
Coefficient alpha^

Banks

.396

.397
ATIm
.1^1

•r . '

mi
.833
.346
.568
.522
.500

. .572
.817
.573
.647
.535

-.337

.ëw

.272
7.472

34.8%
.890

SERVaUAL

Pest
Control

.697

.368

.523

.319

.741

.753

.837

.832

.694

.467

.611

.622

.556

.622

.676

.764

.608

.563
-.298

.502

.571

.420
8.229

37.4%
.901

Dry
Cleaning

.577

.492

.536

.398

.736

.798

.805

.789

.654

.209

.358

.499

.392

.730

.762

.740

.673

.472
-.165

.399

.522

.399
7.437

33.8%
.900

Fast
Food

.181

.249

.339

.055

.543

.543

.748

.679

.380

.325

.657

.706

.706

.409

.595

.641

.544

.412

.027

.422

.464

.156
5.194

23.6%
.849

Banks

.480

.463

.557

.485

.804

.726

.822

.799

.788

.355

.640

.631

.623

.685

.815

.638

.688

.620
-.677

.580

.552

.345
9.037

41.1%
.925

SERVPERF

Pest
Control

.820

.652

.842

.703

.831

.828

.891

.873

.835

.532

.712
,706
.789
,785
.788
.793
.702
.762

-.769
.685
.670
.598

12.651
57.5%

.964

Dry
Cleaning

.692

.614

.642

.640

.774

.760

.856

.785

.626

.281

.483

.539

.538

.771

.836

.803

.666

.483
-.615

.490

.703

.403
9.378

42.6%
.932

Fast
Food

.408

.458

.499

.384

.572

.683

.669

.679

.349

.136

.607

.672

.660

.550

.665

.689

.518

.429
-.474

.485

.573

.280
6.408

29.1%
.884

'Item V19 excluded.

TABLE 3
Correlation Coefficients for Structural Models in Figure 2

SERVQUAL
Weighted

SERVQUAL
SERVPERF
Weighted

SERVPERF
Qverall service

quality
Satisfaction
Purchase

intention

SERVQUAL

1.0000

.9787

.8100

.6589

.5430

.5605

.3534

Weighted
SERVQ-

UAL

1.0000
.7968

.6307

.5394

.5559 S

.3613

SERVPERF

1.0000

.9093

.6012
^ ^ 26878

.3647

Weighted
SERVP-

ERF

1.0000

.5572

.5513

.3486

Overall
service
quality

íhfl í • 11-

1.0000
.8175

.5272

Satisfaction

1.0000

.5334

Purchase
intention

1.0000

the best of each of the two altemative conceptuali-
zations of service quality.

Relationships Between Service Quality,
Customer Satisfaction, and Purchase
Intentions (Step 3}

Figure 2 identifies the two models used to investigate
P;. P3. and P4 and to further the comparison of the
performance- and disconfirmation-based measures of

service quality (SERVPERF and SERVQUAL. re-
spectively). Models I and 2 are identical with the ex-
ception that SERVQUAL is used to measure service
quaiity in model 1 whereas SERVPERF is used in
model 2. The models conceptualize a nonrecursive
("two-way") relationship between service quality and
satisfaction in order to test simultaneously the effects
hypothesized by Parasuraman, Zeithaml, and Berry
(1985. 1988) (service quality is an antecedent of cus-
tomer satisfaction) and by Bitner (1990) and Bolton
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TABLE 4
The Variation Explained by the Alternative Measures of Service Quality

SB1VÛUAL WaightMl SERVQUAL SERVPERF Wslghtsd SEBVPBIF

Past Dry Fast Pest Dry Fa« Pest Dry Fait Pest Dry Fast
Banking Control Cleaning Food Banking Control Claanlng Food Banking Control Cleaning Food Banking Control Cleaning Food

V I '
V2 .164" .157"
V3 .143"
V4 .147* .248*
V5 * 194' - .227'
V6 .284' -.200" .307*= .255' .222" -.186' .277" .282' .350' .380'
V7 ,478' .452* .268" .234'" .351'' .407'

V8 .594' - .614= .304"
V9 -.216" -.248" -.131° - .231"

VIO •' :
Vil . .IW .268= .256'

VI2
V13 .Wff -IS?
V14 .352" ' .329' -.163"
VIS .191"
Vie . .235" .187" ^Iff .175' .349^ .165*
V17 j - -.219"
V1B

V19 . -iWI^ -iite" , -.135*
V20 I* .158" .141' .181'
V21 .189" '- ' .167"
V22 1.42 .157=

.267"

.437=

.195*

.253'

.346*

.193"

.161'

.256°

.240"

.242" .323'

.242*

.194"

.189'

-.164"

R' .46511' .36515 .30747 .41534 .44813 .36316 .36958 .38332 47895 .38760 .44675 .47585 .40333 .33726 .43166 .46718

Where: a ̂  p < .05.
b = p < .01.
c = p < .001.

Wl to V22 are the afternative scale items of service quality (see Appendix A, variables PI to P22). Entries in the cells represent
correlation coefficients. All nonsignificant coefficients are ommitted.

'Numbers in each cell are adjusted R's.

and Drew (1991a,b) (service quality is an outcome of
customer satisfaction). In addition, the model sug-
gests that both service quality and satisfaction affect
purchase intentions.

However, before considering P2, P3, and P4, we
assessed the fit of the two respective models to the
data (see Table 5). Model 1 (SERVQUAL) had a good
fit in two of the four industries (banking and fast food)
whereas model 2 (SERVPERF) had an excellent fit in
all four industries. Because the only difference In the
two models is the measure of service quality used (either
SERVQUAL or SERVPERF), these results were in-
terpreted as additional support for the superiority of
the SERVPERF approach to the measurement of ser-
vice quality.

Because of this superiority, we used model 2 to
assess the .strength of the relationships between ser-
vice quality, consumer satisfaction, and purchase in-
tention. This analysis suggests that (1) service quality
has a significant (p ^ .05) effect on consumer satis-
faction in all four samples (see Table 5, model 2, path
ßi2), (2) consumer satisfaction has a significant (p ^
.05) effect on purchase intentions in all four samples
(see Table 5, model 2, path ß,|), and (3) service qual-
ity does not have a significant (p s .05) impact on

purchase intentions in any of the samples (see Table
5, model 2, path ß^i). Thus, Pj and P, both receive
strong support from the results, though the direction
of the effect observed in the consideration of Pi is the
opposite of that proposed. The analysis of P4 afforded
no support for the proposed effect.

Discussion
We investigated three main questions:

• How should service quality be conceptualized and mea-
sured?

• What is the causal order of the relationship between ser-
vice quality and consumer satisfaction?

• What impacts do service quality and consumer satisfac-
tion have on purchase intentions?

In answer to the first question, the literature re-
view and empirical results both suggest that service
quality should be conceptualized and measured as an
attitude. The literature clearly supports the perfor-
mance-only (SERVPERF) approach. In the empirical
analysis, the first step calls into question the efficacy
of the 5-component conceptualization of service qual-
ity offered by Parasuraman, Zeithaml, and Berry
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TABLE 5
Standardized Parameter Estimates for Causal Models

Banking Pest Control Dry Cleaning Fast Food

Parameter

B«
B«
1^

Chi square
AGFI
RMS
SMC-Y,

Y,
-Y,

B i ,

B„
Ba,
B3.

7 n
Chi square
AGFI
RMS
SMC-Y,

-Y,
Y,

LISREL
Estimate

t.113
.668
.280

2.417
.000

1.000
.001
.664

-3.482
.325

-1.353
1.109
.550
.374

2.154
.080
.998
.009
.657

.305

T-Value

-1.512
14,794
3.712
1.475
2.226

(p = .9721

-1.595
14.156
3.124
1.979
2.685

(p = .781)

•

LISREL
Estimate

-2.810
1.099
.646
.301

2.289
6.090

.863

.068

.465
-7.309

.326

-1.377
1.006
.659
.285

1.683
.220
.994
.012
.521

-1.886
.325

T-Vaiue

-1.341
10.620
4.247
2.033
1.746

(p = .024)

-1.944
11.793
4.323
1.926
3.202

(p = .639)

USREL
Estimate

-8.398
1.103
.836
.099

7.157
4.060

.890
4»!
.7S0

-58.200
.403

-2.904
1.065
.837
.098

3.644
3.290

.910

.044

.768
-7.799

.412

T-Value

-.408
15.256
4,698

.542

.452
(p = .044)

-.989
17.584
4.698

.636
1.300

(p = .070)

LISREL
Estimate

-.055
.904
.343
,296
.812

6.020
.838
,063
.647
.254
.260

-.141
.944
.362
.282

1.179
,230
.994
.010
.652
.278
.266

T-Value

-.300
10,666
2.774
2,187
5,235

{p = .140)

-.845
12.787
2.924
2.069
6.122

(p = .629)

SERVQUAL Model (1)

SERVPERF Model (2)

(1988). The second step indicates that the SERVPERF
scale explains more of the variation in service quality
than does SERVQUAL. Both the literature review and
the analysis of the structural models (see Figure 2 and
Table 5. models I and 2) suggest that the SERVQUAL
conceptualization is in fact flawed: (1) it is based on
a satisfaction paradigm rather that an attitude model
and (2) the empirical analysis of the structural model
suggests that the SERVQUAL model (see Figure 2
and Table 5. model 1) confirms in only two of the
four industries. Thus, the weight of the evidence clearly
supports the use of performance-based measures of
service quality.

The second question investigated is the causal or-
der of the sat is fact i on-service quality relationship.
Much of the recent literature has suggested that sat-
isfaction is an antecedent of service quality (cf. Bitner
1990; Bolton and Drew 1991a,b). However, the anal-
ysis of the research model indicates that this may not
be the case and provides empirical support for the no-
tion that perceived service quality in fact leads to sat-
isfaction as proposed by Parasuraman, Zeithaml, and
Berry (1985, 1988).

The third question pertains to the effects of service
quality and satisfaction on purchase intentions (see
Figure 2 and Table 5). The analysis of the LISREL
estimates (model 2; see Table 5) suggests that satis-
faction has a significant (p ^ .05) effect on purchase

intentions in all four samples whereas service quality
does not have such an effect in any of the four in-
dustries. From the significance tests summarized in
Table 5,. satisfaction appears to have a stronger and
more consistent effect on purchase intentions than does
service quality.

Conclusions and Managerial
Implications

The major conclusion from our study is that market-
ing's current conceptualization and measurement of
service quaiity are based on a flawed paradigm. We
present empirical and literature support suggesting that
service quality should be measured as an attitude. The
performance-based scale developed (SERVPERF) is
efficient in comparison with the SERVQUAL scale;
it reduces by 50% the number of items that must be
measured (44 items to 22 items). The analysis of the
structural models also supports the theoretical supe-
riority of the SERVPERF scale (see Table 5); only
the model that uses the SERVPERF scale consistently
confirmed (model 2). These factors, along with the
failure of the 5-component SERVQUAL model to
confirm (see Table I), support the use of a performance-
based measure of service quality.

The remaining questions addressed in our study
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. E7. These institutions should be dependable.

. E8. They should provide their services at the time
they promise to do so.

- E9. They should keep their records accurately.
-ElO. They shouldn't be expected to tell their cus-

tomers exactly when services will be per-
formed. •

.EH. It is not realistic for customers to expect prompt
service from employees of these institutions.

-El 2. Their employees don't always have to be will-
ing to help customers.

.E13. It is okay if they are too busy to respond to
customer requests promptly.

.EI4. Customer should be able to trust employees of
these institutions.

.El 5. Customers should be able to feel safe in their
transactions with these institutions' employees.

.E16. Their employees should be polite.

.E17. Their employees should get adequate support
from these institutions to do their jobs well.

.H18. These institutions should not be expected to give
customers individual attention.

.EI9. Employees of these institutions cannot be ex-
pected to give customers personal attention.

.E20. It is unrealistic to expect employess to know
what the needs of their customers are.

.E21. It is unrealistic to expect these institutions to
have their customers' best interests at heart.

.E22. They shouldn't be expected to have operating
hours convenient to all their customers.

Performance
The following set of statements relate to your feelings about
XYZ For each statement, please show the extent to which
you believe XYZ has the feature described by the state-
ment. Once again, placing a seven on the line means you
strongly agree that XYZ has that feature, and a one means you
strongly disagree. You may use any of the numbers in the mid-
dle as well to show how strong your feelings are. There are
no right or wrong answers—all we are interested in is a num-
ber that best shows your perceptions about XYZ whether you
use their service or not.

PI.

P2.

P3.

P4.

P5.

P6.

P7.
P8.

XYZ
XYZ
pealing.
XYZ

STRONGLY STRONGLY
DISAGREE AGREE

.has up-to-date equipment.

. 's physical facilities are visually ap-

."s employees are well dressed and
appear neat.
The appearance of the physical facilities of
XYZ is in keeping with the type of ser-
vice provided.
When XYZ promises to do something by
a certain time, it does so.
When you have problems, XYZ is sym-
pathetic and reassuring.
XYZ is dependable.
XYZ provides its services at the time it
promises to do so.

- P9.
-PIO.

.P i t .

.P12.

-P13.

.P14.

.P15.

.P16.
-P17.

XYZ keeps its records accurately-
XYZ does not tell its customers exactly
when services will be performed.
You do not receive prompt service from XYZ

employees.
Employees of X'VZ are not always will-
ing to help customers. ,̂
Employees of XYZ_ .are too busy to re-
spond to customer requests promptly.
You can trust employees of XYZ

.P19.

You can feel safe in your transactions with XYZ
's employees.

Employees of XYZ are polite.
Employees get adequate support from XYZ

to do their jobs well. '
XYZ does not give you itidividual atten-
tion.
Employees of XYZ_
sonal attention.

.do not give you per-

-do not ktiow what your.P20. Employees of XYZ-
needs are.

.P2l. XYZ does not have your best Interests at
heart.

.P22. XYZ_ -does not have operating hours con-
venient to all their customers.

Importance
The following set of statement.s relate to your feelings about
the importance of each feature described in your decision
to purchase services. A seven means you consider the
feature very important in deciding where to purchase banking
services, a one means it is very unimportant. You may place
any of the numbers shown on the scale below beside each fea-
ture to indicate its importance to you. There are no right or
wrong answers—^all we are interested in is your perception of
how important each feature is to you in your decision where
to purchase banking services.

I _ - . 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - 6 - - 7
VERY VERY
UNIMPORTANT IMPORTANT

IL Up-to-date equipment.
12. Physical facilities that are visually appealing.

. 13. Employees that art* well dressed and appear neat.
14. Physical facilities that appear to be in keeping

with the type of service provided.
15. When something is promised by a certain time,

doing it.
16. When there is a problem, being sympathetic and

reassuring.
17. Dependability.
18. Providing service by the time promised.
19. Accurate record keeping.

110. Telling the customer exactly when the service
will be performed.

I I I . Receiving prompt service.
112. Employees who are always willing to help cus-

tomers.
113. Employees who are not too busy to respond to

customer request promptly.
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are essential managerial issues. Tlie results suggest that
service quality is an antecedent of consumer satisfac-
tion and that consumer satisfaction exerts a stronger
influence on purchase intentions than does service
quality. Thus, managers may need to emphasize total
customer satisfaction programs over strategies center-
ing solely on service quality. Perhaps consumers do
not necessarily buy the highest quality service; con-
venience, price, or availability may enhance satisfac-
tion while not actually affecting consumers' percep-
tions of service quality.

Finally (see Table 4), the results from step 1 also
suggest that the scale items that define service quality
in one industry may be different in another. Perhaps
high involvement services such as health care or fi-
nancial services have different service quality defi-
nitions than low involvement services such as fast food
or dry cleaning. Managers and researchers therefore
must consider the individual dimensions of service
quality when making cross-sectional comparisons.
Managers should also be able to adjust their marketing
strategies more effectively when the full set of indi-
vidual scale items are considered. . >

vice sector simply underscores the need for managers
and researchers alike to increase the attention directed
at the important issues in the marketing of services.

Limitations
In designing our study, we attempted to minimize its
limitations. However, generalizations beyond the four
specific service industries investigated are tenuous.
Future studies should incorporate multiple measures
of all of the constructs examined. Limiting the study
to the two highest market share firms in each category
may also have affected the variable distributions and,
hence, the importance of the predictors. In addition,
with the possible exception of banking, the services
investigated are all low involvement service cate-
gories. Perceived quality may play a bigger role (in
comparison with satisfaction) in high involvement sit-
uations, where a firm may need to do more than sim-
ply meet customers' "minimum requirements." Fi-
naJly, the number of constructs other researchers could
add to the models examined is probably unlimited.

Implications for Future Research
Our re.search has only begun to address the many is-
sues that are important in the management of services.
The findings undoubtedly raise more questions than
they answer, but the questions we address—how the
service quality construct should be measured and how
service quality is related to consumer satisfaction and
purchase intentions—are arguably among the most
important concems in services marketing.

Future studies should consider other attitude-based
conceptualizations and extend beyond the four service
industries sampled in our study. The nature of the re-
lationship between consumer satisfaction and service
quality appears to be an area in great need of addi-
tional exploration. Investigations of the roles of sat-
isfaction and service quality in predicting market share
also appear well directed and may enhance our un-
derstanding of the role of these constructs in the for-
mation of purchase intentions. The failure of service
quality to affect purchase intentions consistently should
be a concem for both managers and researchers. Per-
haps consumers do not always buy the best quality
service. Might they instead purchase on the basis of
their assessment of the value of a service? Perhaps
future research should develop measures of service
I>erformance that utilize other criteria, such as value,
for determining whether a service is purchased. Fi-
nally, our study was specific to a service context.
Generalizing the results to goods industries may not
be possible. The ever-increasing magnitude of the ser-

Appendlx

Expectations
This survey deals with your opinions of services. Please
show the extent to which you think in.stituiions offering tele-
phone services should possess the features described in each
statement. Do this by using the scale presented below. If you
strongly agree that these institutions should possess a feature,
place a seven on the line preceding the statement. If you strongly
disagree that these institutions should possess a feature, place
a one on the line. If your feelings are not strong, place one of
the numbers between one and seven on the line to properly
reflect the actual strength of your feelings. There are no right
or wrong answers—all we are interested in is a number that
best shows your Expectations about institutions offering bank-
ing services.

I . _ _ 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7
STRONGLY STRONGLY
DISAGREE AGREE

El . They should have up-to-date equipment &
technology.

E2. Their physical facilities should be visually ap-
pealing.

E3. Their employees should be well dressed and
appear neat.

E4. The appearance of the physical facilities of these
institutions should be in keeping with the type
of services provided,

E5. When these institutions promise to do some-
thing by a certain time, they should do so.

E6. When customers have problems, these institu-
tions should be sympathetic and reassuring.
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.114. Employees who are tnistworthy. .„ :
A\5. The feeling thai you are safe when conducting

transactions with the linn's employees.
.116. Employees who are polite.
.117. Adequate support from the firm so employees

can do their job well.
. | ]8 , Individual attention.
.119. Employees who give you personal attention.
.120. Employees who know what your needs are.
.121. A firm which has your best interests at heart.
.122. Convenient operating hours.

Other Measures
The following sel of .statements relate to your feelings about
XVZ Please respond by circling the number which best
reflects your own perceptions.

(Future Purchase Behavior)

(84) In the next year, my use of XYZ will be

I - - - 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7
NOT AT ALL VERY FREQUENT

(Overall Quality)

(85) The quality of XYZ 's services is

I - . _ 2 - - - 3 - - - 4 - - - 5 - - - 6 - - - 7
VERY POOR EXCELLENT

(Satisfaction)

(87) My feelings towards XYZ 's services can best be
described as

VERY UNSATISFIED VERY SATISFIED
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Anexo B– Escala SERQUAL 
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Anexo C – Inquérito 
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INQUÉRITO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS 
EQUIPAS DE APOIO DOMICILIÁRIO 

O presente questionário pretende recolher informação sobre os Prestadores de Cuidados 

Domiciliários e é realizado no âmbito de um trabalho do Mestrado em Gestão de Serviços de 

Saúde da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

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. 

PARTE I – Elementos de Caracterização  

A - Dados do Prestador Informal de Cuidados 

A1 - Instituição Prestadora de Serviços:      

A2 - Idade:    

A3 - Sexo: Masculino � 1   Feminino � 2 

A4 - Grau de escolaridade:      

A5 - Profissão:       

A6 - Situação conjugal: 

- Casado/a / União de facto � 1 

- Divorciado/a / Separado/a � 2 

- Viúvo/a � 3 

- Solteiro/a � 4 

- Outra Situação � 5 

A7 - Número de idosos a seu cuidado:   

A8 - Habilitações académicas: 

- Analfabeto � 1 

- Lê e escreve � 2 

- 1º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente � 3 

- 2º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente � 4 

- 3º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente � 5 

- Ensino Secundário ou Equivalente � 6 
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- Ensino Superior � 7. 

A9 - Situação profissional: 

- Empregado/a � 1 Profissão ______________________ 

- a tempo inteiro� 1.1- a tempo parcial � 1.2 nº de horas de trabalho por dia _______ 

- Aposentado/a /Reformado/a � 3 

- Desempregado/a � 4 

- Estudante � 5 

- Doméstica � 6 

- Outra situação � 7 Qual? __________________ 

A10 - Relação com a pessoa a quem presta os cuidados: 

- Amigo/a � 1 

- Familiar � 2 Qual?__________________ 

- Vizinho � 3 

- Outro � 4 Qual?__________________ 

A11 - Qual a distância entre a residência do cuidador e a pessoa a quem presta cuidados?  

A12 - Co-habitação � 1 

- Porque o idoso mudou para a residência do cuidador � 1.1 

- Porque o cuidador mudou para a residência do idoso � 1.2 

- Outra � 1.3 Qual? _______________________ 

- Vivem em casas diferentes, mas no mesmo edifício (ou geminadas) � 2 

- Na mesma rua � 3 

- Na mesma terra ou vila � 4 

- A mais de 50 quilómetros � 5 

 

B - Dados do Idoso que Recebe os Cuidados (no caso de serem dois ou mais idosos colocar dados 
de todos, ex.: Idade: 80/79/70) 

B1 - Idade:   

B2 - Sexo: Masculino � 1   Feminino � 2 

B3 - Situação conjugal: 



3 
 

- Casado/a / União de facto � 1 

- Divorciado/a / Separado/a � 2 

- Viúvo/a � 3 

- Solteiro/a � 4 

- Outra Situação � 5 

B4 - Habilitações académicas: 

- Analfabeto � 1 

- Lê e escreve � 2 

- 1º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente � 3 

- 2º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente � 4 

- 3º Ciclo do Ensino Básico ou Equivalente � 5 

- Ensino Secundário ou Equivalente � 6 

- Ensino Superior � 7 

B5 - Actividade Profissional Anterior _________________________ 

B6 - Circunstâncias em que vive: 

- Tipo de Família: 

- Alargada � 1 

- Monoparental � 2 

- Nuclear � 3 

- Reconstruída � 4 

- Unitária � 5 

- Outra � 6 

B7 - Fonte de rendimentos principal: 

- Rendimento mínimo garantido � 1 

- Pensão por velhice � 2 

- Pensão por invalidez � 3 

- Pensão de sobrevivência � 4 

- Sem Pensão � 5 

- Complemento por dependência � 6 
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- Outro � 7 Qual: ___________________ 

 

PARTE II – Satisfação com o Serviço 

Por favor, assinale até que ponto acredita que a Equipa de Apoio Domiciliário possui as 
características que a seguir se descrevem. Assinalar 7 quer dizer que concorda muito que a 
Equipa possui essa característica, enquanto assinalar 1 quer dizer que discorda totalmente. 

Está satisfeito com o serviço prestado?            1  2  3  4  5  6  7 
 

  Opinião do serviço percebido pelo prestador de cuidados -                        + 
 P1 

P2 
 
P3 
 
P4 

Esta equipa tem aparelhos modernos 
A equipa coordena a manutenção da sua habitação (limpa, 
organizada e visualmente agradável 
Os funcionários estão bem vestidos e possuem boa aparência 
 
A equipa trata da conservação (limpeza e organização) da 
casa de acordo com as necessidades 

1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
 
1  2  3  4  5  6  7 
 
1  2  3  4  5  6  7 

 P5 
 
P6 
 
P7 
P8 
P9 

Quando esta equipa se comprometeu a fazer algo no prazo, 
foi cumprido 
Quando você enfrentou problemas esta equipa foi solidária e 
prestativa 
Esta equipa é confiável 
A equipa fornece o serviço no prazo prometido 
A equipa tem os seus registos actualizados 

1  2  3  4  5  6  7 
 
1  2  3  4  5  6  7 
 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 

 P10 
 
P11 
P12 
P13 

A equipa comunicou-lhe exactamente quando os seus 
serviços estariam concluídos  
É atendido imediatamente pelos funcionários daqui  
Os funcionários estão sempre dispostos a ajuda-lo 
Os funcionários respondem prontamente às suas solicitações 

1  2  3  4  5  6  7 
 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
 

 P14 
P15 
 
P16 
P17 

Confia nos funcionários desta instituição 
Sente-se seguro no seu atendimento com os funcionários 
daqui 
Os funcionários são gentis 
Os funcionários recebem apoio da gestão para executarem 
bem as suas tarefas 

1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
 

 P18 
P19 
P20 
P21 
P22 

Recebe atenção individual 
Os funcionários dão-lhe atenção personalizada 
Os funcionários sabem quais as suas necessidades 
A equipa está muito interessada no seu bem-estar 
Esta equipa tem horários convenientes para si 

1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
1  2  3  4  5  6  7 
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