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Introdução 

Ao longo das últimas décadas, presenciamos um exponencial crescimento das 

Tecnologias de Informação e Comunicação aplicadas nas mais variadas áreas. Neste 

contexto destacamos o desenvolvimento das TIC na área da saúde, resultando em 

diversas soluções e serviços de e-Saúde.  

O caráter rigoroso e científico, contudo, acessível e integrador das TIC permite 

responder rapidamente, ajustando-se às necessidades em saúde de cada contexto social, 

possibilitando criar soluções inovadoras na prestação de serviços de saúde (Ryu, 2012). 

É neste contexto que surge o nosso interesse pelo estudo dos fatores humanos e 

tecnológicos envolvidos na aceitação e usabilidade das TIC, pelos diferentes 

utilizadores. Analisar o impacto das avaliações cognitivas, afetivas e as respostas 

comportamentais pode contribuir para o sucesso na implementação de novos serviços de 

e-Saúde. Portanto, torna-se útil estudar estas particularidades, uma vez que a atual 

conjuntura do país e do resto do mundo tende a tornar-se uma sociedade altamente 

tecnológica. 

A presente dissertação de mestrado compreende dois estudos: o primeiro que 

consiste numa revisão da literatura e o segundo num estudo empírico. O primeiro 

estudo, intitulado “As TIC na saúde: Aceitação e uso dos serviços de e-Saúde”, 

pretendemos analisar os modelos teóricos, métodos e técnicas utilizadas nos estudos 

sobre aceitação e uso dos serviços de e-Saúde, permitindo-nos uma melhor 

compreensão da problemática em estudo. O segundo estudo intitula-se “Intenção de uso 

do Portal do Utente por utilizadores do SNS” – Validação do modelo de aceitação e 

usabilidade das TIC em e-Saúde, tivemos como objetivos analisar a intenção de uso do 

Portal do Utente, por utilizadores do SNS e validar um modelo conceptual de aceitação 

e usabilidade das TIC em e-Saúde. 
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Resumo 

Neste estudo apresentamos uma revisão da literatura sobre a aceitação e uso dos 

serviços de e-Saúde. A aceitação e o uso das TIC em contextos organizacionais tem 

vindo a ser estudada há mais de três décadas, porém o interesse desta problemática 

voltada para as TIC em saúde é recente, havendo ainda neste contexto algumas dúvidas 

sobre os processos envolvidos na aceitação e uso pelos utilizadores. Assim, com este 

estudo pretendemos analisar os modelos teóricos, os métodos e as técnicas que estão a 

ser utilizados nos estudos.  

A pesquisa foi efetuada na base de dados Web of Science, com limitação temporal entre 

2004 e 2014. A amostra foi constituída por dez estudos que preencheram os critérios de 

inclusão. A partir da análise da amostra, apresentamos o aspeto geral da literatura e 

mostramos o percurso das investigações sobre a aceitação das TIC em e-Saúde. 

Concluímos que, nos estudos examinados por nós, o modelo mais utilizado é o TAM 

(Technology Acceptance Model), ou seja, o modelo de aceitação de tecnologia. 

A investigação dos fatores que influenciam os indivíduos na aceitação de uma 

determinada tecnologia tem vindo a aumentar; mas destaca-se a necessidade de estudos 

que se interessem explicitamente pela explicação e análise da relação entre os fatores 

tecnológicos e humanos envolvidos na aceitação dos serviços de e-Saúde, com vista à 

previsão da demanda desses serviços.  

Palavras-chave: TIC, modelos de aceitação, e-Saúde 
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Abstract 

In this study we reviewed the literature about the acceptance and utilization of e-Health 

services. The acceptance and utilization of Informational Technologies (ITs) in 

organizational contexts has been studied for more than three decades, but the analysis of 

IT usage in the health domain is still very recent. This fact explains why there are still 

some doubts regarding the processes that are present in their acceptance and usage by 

health clients. Therefore, this study aims to analyze the theoretical models, the methods, 

and the techniques that are being used in this kind of studies. 

Our research used the Web of Science database, and was limited to studies published in 

the period between 2004-2014. We identified ten studies that complied with all 

inclusion criteria, and that constituted our study sample. After the analysis of the 

sample, we describe the general characteristics of the literature, and how the studies 

pertaining to the subject of the IT acceptance in e-Heath evolved. In the studies 

examined here, the most used model was the TAM (Technology Acceptance Model), 

i.e., the acceptance of technology model 

Understanding the factors that influence how people accept a certain technology has 

been a subject of growing relevance for research. But there is a specific demand for 

studies that deal with the explanation and analysis of the relationship between the 

technological and human factors involved in the acceptance of e-Health services, in 

order to preview the demand for theses services. 

Keywords: ICT, acceptance models, e-Health 
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Introdução 

O acelerado desenvolvimento e difusão das tecnologias de informação e 

comunicação tem permitido mudanças significativas nos serviços de saúde. Tanto que o 

futuro da prestação de cuidados está cada vez mais centrado nas necessidades dos 

indivíduos, que estão mais ativos, mais bem informados e mais exigentes. Consciente 

disso, a Comissão Europeia tem vindo a promover a implementação e criação de 

serviços com recurso às TIC, colocando o cidadão no centro da atenção (Monteiro, 

2008), e obrigando os Estados Membros a aumentar a implantação e utilização de 

serviços online em saúde. No decorrer destas ações, são criadas algumas estratégias, 

como é o caso da estratégia Europa 2020, na qual a Comissão Europeia apresentou o seu 

terceiro programa de ação plurianual no domínio da saúde, que abrange o período 2014-

2020, este programa responde à necessidade de acompanhar os Estados Membros nos 

esforços para melhorar a saúde dos cidadãos e garantir a sustentabilidade dos sistemas 

de saúde. Logo, a saúde desempenha um papel importante na Agenda Europeia 2020.  

Na comunicação da Comissão Europeia (2011) de 29 de Junho, intitulada, “ Um 

orçamento para a Europa 2020”, a Comissão realçou os objetivos na promoção de uma 

melhor saúde, crescimento inteligente e inclusivo da Europa 2020. Recorda que a 

inovação nos cuidados de saúde contribui para dar resposta ao desafio da 

sustentabilidade do sector, realça também, a necessidade das ações que se destinam a 

reduzir as desigualdades em matéria de saúde e que são fundamentais para alcançar o 

crescimento inclusivo. Ainda neste sentido, algumas áreas na proposta do programa, 

visam reforçar a ligação entre a inovação tecnológica, a adoção e comercialização, 

centram-se na promoção da adoção e da interoperabilidade das soluções de e-Saúde, a 

fim de melhorar, por exemplo, a utilização transfronteiriça dos registos de doentes. A 

estratégia passa por desenvolver instrumentos e mecanismos comuns a nível da UE para 

ajudar os sistemas de saúde nacionais e internacionais a prestar melhores cuidados com 

menos recursos. A aplicação bem-sucedida de tais soluções também exigirá a 

eliminação de obstáculos, como a falta de envolvimento dos utilizadores na inovação 

(Comissão Europeia, 2011). 

Outra iniciativa é a Agenda Digital para a Europa (Comissão Europeia, 2010) 

que constitui uma das sete iniciativas emblemáticas da estratégia Europa 2020, visa 

definir o importante papel que a utilização das TIC terá de desempenhar se a Europa 

quiser ver as suas ambições para 2020 alcançadas com sucesso. São abordados aspetos 
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vitais da economia moderna como o acesso à Internet e a conteúdos digitais, 

cibersegurança, serviços administrativos eletrónicos mais eficientes e novos serviços de 

saúde que facilitam a vida dos cidadãos. 

Destacamos o programa de investigação e inovação, o Future Internet Public-

Private Partnership (FI-PPP), criado com o objetivo de impulsionar a competitividade 

da Europa em inovações tecnológicas, Internet e sistemas de apoio a serviços e 

aplicações inteligentes. Reforçando que os cuidados de saúde na Europa podem tornar-

se mais eficazes com métodos de trabalho digitais, que permitem, por exemplo, que os 

utentes tenham acesso aos seus próprios dados, e também, a comunicação com os 

médicos à distância (Comissão Europeia, 2013). Certamente, que a generalização e a 

utilização mais eficaz das tecnologias de informação e comunicação possibilitará que a 

Europa responda aos seus principais desafios e ofereça aos europeus melhor qualidade 

de vida, traduzida, por exemplo, em melhores cuidados de saúde. 

Com a expansão das TIC ao dispor da saúde nasce a expressão e-Saúde, 

tradução literal do termo e-Health, denota um espectro alargado de aplicações 

informáticas que se destinam a facilitar a gestão e prestação dos cuidados de saúde. A 

Comissão Europeia1 define e-Saúde como, “ferramentas e serviços que usam as 

tecnologias de informação e comunicação que podem melhorar a prevenção, o 

diagnóstico, o tratamento, a monitorização e a gestão [da saúde] ”. Neste conceito de e-

Saúde subentende-se uma realidade muito ampla, que compreende uma variedade de 

aplicações ao dispor dos utentes e prestadores de cuidados médicos, tendo impacto ao 

nível da eficiência, efetividade, acessibilidade, equidade e qualidade dos cuidados e dos 

serviços prestados, orientada para a obtenção de ganhos e redução dos custos.  

Uma das aplicações em e-Saúde é a telemedicina, que se refere à realização de 

teleconsultas e telediagnósticos à distância, baseados em resultados (imagens, textos ou 

som) de observações e exames médicos realizados em tempo real ou em tempo diferido. 

Dentro da telemedicina emergiram dois ramos adicionais, a teleassistência, que 

possibilita promover (à distância) cuidados de saúde e bem-estar aos doentes na sua 

própria casa, e a telemonitorização através de dispositivos de medida, equipamentos e 

redes, que permitem manter o contacto entre o paciente, o elemento de apoio, o familiar, 

e os profissionais de saúde, conforme previamente planeado (Monteiro, 2008). 

                                                           
1
 European Commission (2012). eHealth: Policy. Disponível em http://bit.ly/1CJBqKD   

http://bit.ly/1CJBqKD
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No entanto, com o exponencial de serviços surge a dificuldade de os utilizadores 

aceitarem e fazerem uso dos serviços tecnológicos que estão ao seu dispor, assim, surge 

o termo Aceitação da Tecnologia (Technology Acceptance), pode ser definida como a 

intenção demonstrada em utilizar uma tecnologia na tarefa para a qual essa tecnologia 

está destinada (Dillon & Morris, 1996). Por sua vez, a adoção prende-se com a decisão 

de fazer plena utilização de uma inovação da melhor forma possível (Rogers, 1995), 

sendo a adoção um estado psicológico com vista à intenção de adotar uma tecnologia 

específica (Croteaul & Vierul, 2002). 

A aceitação da tecnologia tem sido estudada de diversas formas e por diversos 

autores ao longo dos anos, alguns autores demonstraram um interesse particular em 

determinar e explicar o comportamento sobre a aceitação e utilização de determinado 

sistema tecnológico (Hong & Kang, 2009) o que levou à criação de inúmeros modelos. 

As primeiras pesquisas datam de 1985, e tiveram início com Fred Davis, autor 

do modelo TAM (Technology Acceptance Model), no qual defende que a aceitação e 

uso do sistema pelos utilizadores é uma resposta comportamental, que pode ser 

influenciada por estímulos externos. Na formulação do modelo baseou-se na teoria da 

ação racional (TRA – Theory of Reasoned Action) dos autores Fishbein e Ajzen (1975), 

que tem na sua génese a Psicologia Social e identifica os fatores determinantes do 

comportamento conscientemente intencional.  

Desde então, têm aparecido inúmeros modelos, que procuram identificar os 

fatores intrínsecos e extrínsecos envolvidos nas decisões, crenças, atitudes, intenções e 

satisfação dos utilizadores, quanto à aceitação e intenção de uso da tecnologia (Davis, 

1985; Childers, Carr, Peck & Carson, 2001; Venkatesh, Moris, Davis & Davis, 2003; 

Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, Kulviwat, Kumar & Bruner 

II, 2008; Venkatesh, Thong & Xu, 2012; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014).  

No entanto, Silva (2006) relembra a importância de não se valorizar apenas o lado 

tecnológico, ou seja, não dar apenas atenção aos requisitos oferecidos pela tecnologia, 

para entender a aceitação e utilização, mas sim, compreender o comportamento de quem 

a irá utilizar.  

Contudo e apesar de todos os benefícios que possam advir do uso das TIC em e-

Saúde o Despacho nº 3571/2013 do Ministério da Saúde (Portugal, 2013) reconhece a 

falta de uma estratégia coerente no uso destas tecnologias no SNS, bem como a 

existência de barreiras à introdução das mesmas na rotina dos cuidados de saúde.   
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Metodologia 

Para concretizar a revisão da literatura, definimos um protocolo de pesquisa, 

assim foi possível reduzir a ocorrência de vieses, minimizar a seleção e análise de 

estudos de forma ineficaz, e estimar com alguma segurança, o atual estado do 

conhecimento. Neste sentido, os procedimentos incluíram: a) pesquisa inicial 

exploratória da problemática; b) pesquisa metódica dos estudos; c) leitura e seleção da 

amostra; d) descrição dos estudos e dados; e) síntese dos dados extraídos. Por último, a 

discussão e conclusões. 

A revisão da literatura sobre as TIC em saúde: aceitação e uso dos serviços de e-

Saúde incidiu sobre artigos publicados no período temporal de 2004 a 2014. Para a 

concretização da revisão optamos por dois procedimentos: iniciamos a pesquisa com 

recurso aos indexadores na base de dados. A partir dos artigos selecionados foi utilizada 

a técnica conhecida como “bola de neve”, que consiste em analisar as referências 

bibliográficas dos artigos iniciais, mais recentes, que indicam outros estudos que, por 

sua vez, indicam outros e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo 

proposto: “o ponto de saturação” (Ridley, 2008). 

Para a realização do estudo formulou-se a seguinte questão de investigação: 

Quais são os modelos teóricos, os métodos e as técnicas que estão a ser utilizados nos 

estudos sobre a aceitação e uso dos serviços de e-Saúde? 

Recolha de dados 

Inicialmente, com o objetivo de nos familiarizarmos com o tema e inteirarmo-

nos da problemática das TIC na saúde: aceitação e uso dos serviços de e-Saúde, 

efetuamos uma pesquisa exploratória, nos recursos web de pesquisa integrada, B-on; 

RCAAP e Google Académico. Com a leitura de alguns estudos foi possível definir um 

conjunto de termos referentes aos modelos de aceitação e utilização das TIC em e-

Saúde, que foram: perceções dos utilizadores; aceitação das TIC; fatores de aceitação 

e utilização da tecnologia; modelos de aceitação da tecnologia; e-Saúde; aceitação das 

TIC em e-Saúde. 

Posteriormente, seguimos o protocolo de investigação, realizámos a pesquisa na 

Web of Science, uma vez que esta base de dados indexa revistas de impacto em todo o 

mundo. Para identificação e seleção dos estudos a incluir na revisão, fizemos uso dos 

seguintes termos: “User perceptions"; "acceptance ICT"; "acceptance factors use 

technology"; "technology acceptance models”; “e-Health", “acceptance ICT e-Health.” 
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Entre os pares, foram utilizados os operadores lógicos “OR” e “AND” e foi estabelecido 

como critério de busca automática o filtro (topic e title). O processo de pesquisa 

decorreu entre os meses de Outubro a Dezembro de 2014. 

Seleção da amostra 

A amostra primária resultou da pesquisa dos operadores (title), constituída por 

um total de 1.667 referências (Figura 1 e Quadro 1), à posterior, a filtragem dos artigos 

foi limitada pela leitura do título, do resumo e das palavras-chave, no total foram 

excluídos 1.635 estudos, por: impossibilidade de aceder ao artigo na íntegra; adotarem a 

metodologia de revisão sistemática e ensaios teóricos; não estar claro no resumo os 

modelos teóricos, métodos e técnicas utilizadas e por saírem fora do âmbito de 

investigação. 
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Figura 1:Seleção da amostra na base de dados Web of Science 
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User perceptions 
Acceptance ICT 

Acceptance factors use 
technology 

Technology acceptance 
models 

e-Health 
Acceptance ICT e-Health 

37 692 Artigos 
 

 

A pesquisa 
produziu um total 
de 73 518 Artigos 

Após a leitura dos títulos 

1 168 artigos não 

selecionados 

Após a leitura dos 

resumos e palavras-chave 

412 artigos não 

selecionados 

Após a leitura dos títulos 
499 artigos selecionados 

Após a leitura dos 
resumos e palavras-

chave 87 artigos 
selecionados 

Após a leitura do texto na 
íntegra, 32 artigos  

Após a leitura do texto na 

íntegra 55 artigos não 

selecionados 

1 635 

Artigos não 

selecionados 

10  
Artigos selecionados 

pelos critérios de 
inclusão 

Através da técnica “bola de 

neve” adição de 6 artigos 

Conjugação dos descritores 
“AND” e ‘OR’ e dos operadores 

topic e title 
User perceptions 
Acceptance ICT 

Acceptance factors use technology 
Technology acceptance models 

e-Health 
Acceptance ICT e-Health 

35 826 Artigos 

 

 

1 667 Artigos resultam da conjugação dos descritores “AND” e “OR” e do operador título 
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Quadro 1: Resultados da pesquisa na Web of Science 

Termos de pesquisa 

Topic 

(Artigos) 
Title 

(Artigos) 

Operadores de pesquisa 

“OR” 
“AND” Topic 

(Artigos) 
Title 

(Artigos) 
User perceptions 22.421 729 

34.159 1.666 1 

Acceptance ICT 259 19 
Acceptance factors use technology 2.667 15 

Technology acceptance models 8.788 465 
e-Health 1.739 583 

Acceptance ICT e-Health 7 - 
Total 35.881 1.811 34.159 1.666 1 

 

A amostra geral foi constituída por 32 artigos, que foram lidos na íntegra, a 

partir da análise das fontes bibliográficas foi possível adicionar mais seis artigos, 

integrando um total de 38 artigos (cf. Tabela 1).  

Por fim, a amostra em estudo contou com 10 artigos que obedeceram aos seguintes 

critérios de inclusão:  

a) População: profissionais de saúde e/ou utilizadores dos serviços de saúde;  

b) Intervenção: conter informação suficiente para identificar os modelos teóricos, os 

métodos e técnicas utilizadas;  

c) Objetivo: avaliação da aceitação de serviços em e-Saúde;  

d) Resultados: conter informação detalhada que possibilite realizar análise dos 

principais resultados encontrados;  

e) Desenho do estudo: estudos empíricos. 
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Tabela 1: Amostra geral de artigos sobre aceitação das TIC em e-Saúde 

Nº 

artigo 
Autores e ano Título 

País de 

origem 
Fonte Editora 

1 Wilson & Lankton (2004) 
Modeling Patients´ Acceptance of Provider – 

delivered e-Health. 
Estados 
Unidos 

Journal of the American Medical 
Informatics Association 

Hanley & Belfus 

2 Saadé & Bahli (2005) 

The impact of cognitive absorption on perceived 
usefulness and perceived ease of use in on-line 

learning: an extension of the technology 
acceptance model 

Canadá Information & Management Elsevier 

3 Bruner II &  Kumar (2005) 
Explaining consumer acceptance of handheld 

Internet devices USA Journal of Business Research Elsevier 

4 Hsu et al. (2005) 
Use of e-health services between 1999 and 2002: 

A growing digital divide USA 
Journal of the American Medical 

Informatics Association 
Hanley & Belfus INC 

5 
Ammenwerth, Iller & 

Mahler (2006) 
IT-adoption and the interaction of task, technology 
and individuals: a fit framework and a case study. Alemanha 

BMC medical informatics and 
decision making 

BioMedCentral 

6 
Hu, Chau, Sheng & Tam 

(2006) 
Examining the technology acceptance model using 
physician acceptance of telemedicine technology Hong Kong 

Journal of Management 
Information Systems 

 
M.E. Sharpe, Inc. 

7 Lin, Shih & Sher (2007) 
Integrating technology readiness into technology 

acceptance: The TRAM model Taiwan Psychology & Marketing John Wiley & Sons INC 

8 Schaper & Perven (2007) 
ICT and OTs: A model of information and 
communication technology acceptance and 

utilisation by occupational therapists 
Austrália 

International journal of medical 
informatics 

Elsevier 

9 Andreassen et al. (2007) 
European citizens' use of E-health services: A 

study of seven countries. Noruega BMC Public Health Biomed Central LTD 

10 
Chakraborty, Hu & Cui 

(2008) 
Examining the effects of cognitive style in 

individuals' technology use decision making USA Decision Support Systems Elsevier 
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11 
Ernstmann, Ommen, 

Neumann,  Hammer, 

Voltz & Pfaff (2008) 

Primary Care Physician's Attitude Towards the 
GERMAN e-Health Card Project - Determinants 

and Implications. 
Alemanha Journal of Medical Systems Springer 

12 
Topacan, Basoglu & Daim 

(2008) 
Exploring the Success Factors of Health 

Information Service Adoption USA 
Portland International 

Conference on Management of 
Engineering & Technology 

IEEE 

13 
Rahimpou, Lovell, Celler & 

MacCormick (2008) 
Patients’ perceptions of a home telecare system Austrália 

International Journal of Medical 
Informatics 

Elsevier 

14 
Yellowlees, Marks & Hily 

(2008) 
Using e-health to enable culturally appropriate 

mental healthcare in rural areas Califórnia 
Telemedicine Journal and e-

Health 
Mary ann Liebert INC 

15 
Kijsanayotina, 

Pannarunothaib & Speediec 
(2009) 

Factors influencing health information technology 
adoption in Thailand’s community health centers: 

Applying the UTAUT model 
USA 

International Journal of Medical 
Informatics 

Elsevier 

16 
Lishan, Ching, Chiuan, 

Choolani & Chuan (2009) 

The perception and intention to adopt female-
focused healthcare applications (FHA): A 

comparison between healthcare workers and non-
healthcare workers 

Singapore 
International Journal of Medical 

Informatics 
Elsevier 

17 
Aggelidis & Chatzoglou 

(2009) 

Using a modified technology acceptance model in 
hospitals. Grécia 

International Journal of Medical 
Informatics 

Elsevier 

18 Jung & Loria (2010) Acceptance of Swedish e-health services. Suécia 
Journal of Multidisciplinary 

Healthcare 
Dove Medical Press 

19 Holden & Karsh (2010) 
The Technology Acceptance Model: Its past and 

its future in health care USA 
Journal of Biomedical 

Informatics 
Elsevier 

20 
Ruxwana, Herselman & 

Conradie (2010) 

ICT applications as e-health solutions in rural 
healthcare in the Eastern Cape Province of South 

Africa 
Africa 

Health Information Management 
Journal 

Health Information 
Management Assoc 
Australia Limited 

21 
Djamasbi, Strong & 

Dishwaw (2010) 
Affect and acceptance: Examining the effects of 

positive mood on the technology acceptance model USA Decision Support Systems Elsevier 
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22 Blaya, Fraser & Holt (2010) 
E-health technologies show promise in developing 

countries. Massachusetts Health Affairs Project Hope 

23 
Zhang, Cocosila & Archer 

(2010) 

Factors of Adoption of Mobile Information 
Technology by Homecare Nurses: A Technology 

Acceptance Model 2 Approach 
Canadá 

CIN: Computers, Informatics, 
Nursing 

Lippincott Williams & 
Wilkins 

24 
Christensen & Hickie 

(2010) 
Using e-health applications to deliver new mental 

health services Austrália Medical Journal of Australia 
Australasian Med Publ 

CO LTD 

25 Kowitlawakul (2011) 
The Technology Acceptance Model: Predicting 

Nurses' Intention to Use Telemedicine Technology 
(eICU) 

USA 
CIN: Computers, Informatics, 

Nursing 
Lippincott Williams & 

Wilkins 

26 
Orruño, Gagnon, Asua & 

Abdeljelil (2011) 

Evaluation of teledermatology adoption by 
health-care professionals using a modified 

Technology Acceptance Model 
Espanha 

Journal of Telemedicine and 
Telecare 

Royal Soc Medicine 
Press LTD, 

27 
Gagnon, Orruno, Asua, Ben 

& Emparamza (2012) 

Using a modified technology acceptance model to 
evaluate healthcare professionals' adoption of a 

new telemonitoring system. 
Canadá Telemedicine and e-Health Mary ann Liebert INC 

28 Kim & Park (2012) 
Development of a health information technology 

acceptance model using consumers' health 
behavior intention. 

Coreia 
Journal of Medical Internet 

Research 
Jmir Publications, INC 

29 
Ketikidis, Dimitrovski, 
Lazuras & Bath (2012) 

Acceptance of health information technology in 
health professionals: An application of the 

revised technology acceptance model. 
Inglaterra Health Informatics Journal 

White Rose research 
papers 

30 Or et al. (2012) 
Factors affecting home care patients' acceptance of 

a web-based interactive self-management 
technology 

USA 
Journal of the American Medical 

Informatics Association 
 

BMJ Publishing Group 

31 Vuong et al. (2012) 
Factors Affecting Acceptability and Usability of 

Technological Approaches to Diabetes Self-
Management: A Case Study 

USA 
Diabetes Technology & 

Therapeutics 
Mary Ann Liebert INC 
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32 
Wilkowskaa, Zieflea & 

Alagöza (2012) 

How user diversity and country of origin impact 
the readiness to adopt e-Health technologies: an 

intercultural comparison. 
Alemanha 

Work-a Journal of Prevention 
Assessment & Rehabilitation 

IOS Press 

33 
Dünnebeila, Sunyaevb, 

Blohma, Leimeisterc & 

Krcmara (2012) 

Determinants of physicians’ technology 

acceptance for e-health in ambulatory care. Alemanha 
International Journal of Medical 

Informatics 
Elsevier 

34 
Freire, Reis, Monguet & 

Fernandez (2012) 

Pertinência da criação de um modelo geral de 
aceitação de tecnologia aplicado a e-terapias. Portugal 

 
Revista Iberoamericana de Salud 

y Ciudadanía 
- 

35 
Chow, Herold, Choo & 

Chan (2012) 

Extending the technology acceptance model to 
explore the intention to use Second Life for 

enhancing healthcare education 
Hong Kong Computer & Education Elsevier 

36 Nuq & Anbert (2013) 

Towards a better understanding of the intention to 
use eHealth services by medical professionals: The 

case of developing countries. 
França 

International Journal of 
Healthcare Management 

W. S. Maney & Son 

37 
Sun, Wang, Guo & Peng 

(2013) 

Understanding the acceptance of mobile health 
services: A comparison and integration of 

alternative models 
China 

Journal of Electronic Commerce 
Research 

California State Univ. 

38 Ha, Park & Lee (2014) 
A framework for mobile SNS advertising 

effectiveness: user perception and behaviour 
perspective 

Coreia 
Behaviour & Information 

Technology 
Taylor & Francis 

Nota: Os artigos que estão a negrito integraram a amostra em estudo  

 



As TIC na Saúde: Aceitação e uso dos serviços de e-Saúde 17 

 

 
 

Caraterização da amostra 

A amostra final da revisão foi constituída por dez artigos, que satisfazem os 

critérios de inclusão, contêm informação que permitem identificar os modelos teóricos 

da aceitação da tecnologia, os métodos e as técnicas utilizadas. Neste sentido, na Tabela 

2 podemos observar a síntese dos dados de cada estudo, permitindo retirar as 

informações necessárias para responder à questão de investigação e, assim, possibilitar a 

análise detalhada de cada estudo. De salientar, que os estudos são originários de oito 

países, a saber: Estados Unidos (1), Noruega (1), Alemanha (3), Grécia (1), Suécia (1), 

Portugal (1), França (1) e China (1). 
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Tabela 2: Resumo dos artigos em estudo 

Autores e ano Modelo e objetivo Variáveis (constructos) Amostra e instrumentos Conclusões  

Wilson & 

Lankton (2004) 

O modelo TAM e o modelo 

motivacional foram os 

modelos inspiradores na 

criação do novo modelo. 

Verificar os fatores 

influenciadores na aceitação 

do serviço de e-Saúde. 

Motivação intrínseca e extrínseca; 

perceção de facilidade de uso; utilidade 

percebida; intenção comportamental; 

satisfação com os cuidados médicos; 

conhecimento de cuidados de saúde; 

dependência da internet; preferências de 

procura de informação; necessidades de 

cuidados de saúde.  

169 Indivíduos registados 

num serviço de e-Saúde. 

O método de recolha de 

dados foi o questionário 

online. 

O modelo TAM e o modelo motivacional 

explicam 70% da variância da intenção 

comportamental, o modelo integrado explica 68% 

da variância. 

Os constructos utilidade percebida; motivação 

intrínseca e motivação extrínseca são os mais 

significativos. 

Andreassen et 

al. (2007) 

Verificar o uso da Internet 

para pesquisas sobre 

assuntos de saúde (e-Saúde)  

na população em geral de 

sete países da Europa. 

Género; idade; educação; situação 

profissional; avaliação do próprio estado 

de saúde; doença ou deficiência atual de 

longo prazo; doença de longa duração ou 

incapacidade na família.  

7934 Inquiridos, o método 

de recolha de dados foi o de 

entrevistas por telefone. 

A internet está a tornar-se uma fonte de 

informação em saúde e um canal em e-Saúde para 

a Europa.  

No futuro os serviços de e-Saúde devem ser 

implementados com cuidado, a fim de não criar 

desigualdades em saúde. 

Ernstmann et al. 

(2008) 

Modelo TAM 

Verificar quais os fatores 

que contribuem para a 

aceitação de um cartão de e-

Saúde pelos profissionais de 

saúde. 

Utilidade percebida; experiência em TI; 

envolvimento do utilizador; sexo; idade; 

área de trabalho e anos de experiência 

profissional 

188 Médicos de cuidados de 

saúde primários. O método 

de recolha de dados foi o 

questionário. 

O modelo explica 46% da variância da utilidade 

percebida do cartão de e-Saúde. Os fatores 

significativos são a experiência em tecnologias de 

informação e o envolvimento do utilizador. 
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Aggelidis & 

Chatzoglou 

(2009) 

Através do modelo TAM e o 

modelo UTAUT construíram 

um novo modelo. 

Analisar a aceitação da 

tecnologia em saúde por 

funcionários de um hospital 

na Grécia. 

Atitude em relação ao comportamento; 

autoeficácia; ansiedade; utilidade 

percebida; facilidade de uso; normas 

subjetivas; condições facilitadoras; 

experiência e intenção comportamental. 

283 Funcionários.  

O método de recolha de 

dados foi a entrevista. 

 

A utilidade percebida, facilidade de uso, 

influência social, atitude, condições facilitadoras 

e autoeficácia afetam significativamente a 

intenção comportamental.  

O modelo proposto explica 87% da variância da 

intenção comportamental. 

Jung & Loria 

(2010) 

Modelo TAM 

Analisar a aceitação de três 

serviços oferecidos em e-

Saúde. 

Atitude para o uso; utilidade percebida; 

facilidade de uso e intenção de uso de 

serviços de e-Saúde. 

12 Indivíduos com mais de 

45 anos de idade. O método 

de recolha de dados foi a 

entrevista. 

A utilidade percebida foi o constructo mais 

significativo, seguido da facilidade de uso sendo 

estes constructos determinantes para a aceitação 

de serviços de e-Saúde. 

Wilkowskaa, 

Zieflea & 

Alagöza (2012) 

Modelo TAM 

Examinar o impacto cultural 

na adoção de serviços em e-

Saúde 

Idade; género; país de origem; vantagens 

e desvantagens percebidas na adoção do 

serviço; facilidade de uso e utilidade 

percebida. 

300 Pessoas de três países: 

Alemanha, Polónia e 

Turquia.  

O método de recolha de 

dados foi o questionário. 

O estudo confirma que a cultura tem um forte 

impacto na aceitação da tecnologia. 

Dünnebeila et 

al. (2012) 

Com base no modelo TAM, 

UTAUT e TAM2. 

Determinar a intenção de 

uso de uma aplicação de e-

Saúde em profissionais de 

saúde. 

Intensidade de uso de TI; importância da 

segurança dos dados e da documentação; 

conhecimentos em e-Saúde; 

padronização das práticas; orientação do 

processo de implementação; utilidade 

percebida; facilidade de uso; atitude e 

intenção de uso. 

117 Médicos.  

O método de recolha de 

dados foi o questionário. 

O modelo explica 56% da variância da intenção 

de uso de serviços em e-Saúde. 

Os constructos utilidade percebida e facilidade de 

uso foram os mais significativos na intenção de 

uso. 
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Freire, Reis, 

Monguet & 

Fernandez 

(2012) 

Explorar as opiniões dos 

peritos na área de aceitação 

da tecnologia em contextos 

de saúde, relativa à 

pertinência de criação de um 

modelo geral de eTerapia. 

Atitudes; opiniões; crenças e 

comportamentos. 

32 Peritos em aceitação da 

tecnologia. 

O método de recolha de 

dados foi o inquérito por 

questionário. 

Os peritos corroboram que seria importante a 

criação de um modelo de aceitação de tecnologia, 

que pudesse ser aplicado a diferentes tipos de 

utilizadores. 

 

Nuq  & Anbert 

(2013) 

Com base no modelo 

UTAUT, construíram um 

modelo que investigue as 

variáveis influenciadoras na 

adoção de serviços de e-

Saúde por profissionais 

médicos. 

Expetativa de desempenho; expetativa de 

esforço; influência social; facilidade de 

uso; utilidade percebida; condições 

facilitadoras; políticas governamentais; 

educação médica; conhecimento médico; 

infraestruturas em TIC; intenção 

comportamental e variáveis moderadoras 

(género e idade). 

329 Participantes de diversas 

especialidades médicas. 

O método de recolha de 

dados foi a entrevista. 

 

O modelo proposto explica 37% da variância da 

intenção de uso de serviços em e-saúde. 

A facilidade de uso é o constructo mais 

significativo na intenção de uso de serviços de e-

Saúde pelo pessoal médico.  

 

Sun,  Wang, 

Guo & Peng 

(2013) 

Com base nos modelos 

TAM, PMT, TPB e UTAUT 

construíram um novo 

modelo. 

Testar um modelo de 

aceitação de tecnologia em 

saúde. 

Expetativas de desempenho; expetativas 

de esforço; influência social; condições 

facilitadoras; avaliação das ameaças, 

intenção de uso e variáveis 

sociodemográficas moderadoras. 

212 Clientes de uma  

empresa de prestação de 

serviços de saúde móveis na 

China. 

O método de recolha de 

dados foi o questionário. 

Os resultados indicam que os modelos TAM e 

TPB, respetivamente, explicam 32,6% e 32,7% da 

variância total de intenção, enquanto o modelo 

PMT explica 38,8% da variação total de intenção 

de uso. O modelo proposto explica 44% da 

variação total da intenção de uso. 
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Discussão 

Este estudo contou com uma metodologia de revisão da literatura, permitindo-

nos analisar os modelos teóricos, os métodos e as técnicas, utilizadas nos últimos dez 

anos, nos estudos sobre as TIC na saúde: aceitação e uso dos serviços de e-Saúde.  

Todos os estudos são empíricos, o método de recolha de dados mais utilizado é o 

questionário (6 estudos), seguindo-se a entrevista (4 estudos). Em relação às amostras 

dos estudos, verifica-se, que em cinco estudos foram os profissionais de saúde; em três 

estudos foram os utilizadores de serviços de e-Saúde e em dois estudos foi a população 

em geral. 

Na continuidade da análise, podemos observar que os resultados nos estudos 

com profissionais de saúde os fatores que intervêm na adoção de um novo serviço de e-

Saúde são: as crenças pessoais, em especial, o envolvimento do utilizador, uma vez que 

afeta positivamente a utilidade percebida sendo este constructo determinante na 

intenção de uso, de acordo com o modelo TAM. Ainda neste sentido, os resultados da 

dimensão da utilidade percebida são bastante baixos, ou seja, os médicos não estão 

conscientes dos aspetos úteis da nova tecnologia, ou não, a julgam útil na sua prática 

(Ernstamann, Ommen, Neumann, Hammer, Voltz & Pfaff, 2009). Também se verifica 

que os constructos: influência social, atitude, condições facilitadoras e autoeficácia 

parecem afetar significativamente a intenção comportamental dos profissionais de saúde 

na adoção de tecnologias em saúde (Aggelidis & Chatzoglou, 2009). 

No entanto, nos estudos com os utilizadores, os constructos utilidade percebida e 

facilidade de uso, são apontados como sendo os principais determinantes da intenção de 

uso, mas outros fatores, também são considerados críticos para a aceitação, tais como: a 

importância da compatibilidade dos serviços com as necessidades e a confiança dos 

cidadãos no serviço fornecido. Na maioria os utilizadores manifestaram atitudes 

positivas relativamente à utilização dos serviços de e-Saúde e acham que são úteis, 

conveniente e fáceis de usar (Jung & Loria, 2010). No entanto, no estudo de Sun, Wang, 

Guo e Peng (2013) os resultados significativos verificam-se nas normas subjetivas e na 

autoeficácia, que são identificados como fatores relevantes nos estudos com utilizadores 

em contexto da aceitação dos serviços em e-Saúde. 

É demonstrado que os serviços de e-Saúde são vistos como um bom 

complemento para os cuidados de saúde tradicionais e na prestação de serviços, mesmo 

entre as pessoas com mais idade (Jung & Loria, 2010). Da mesma forma, Andreassen et 
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al. (2007) reforçam que o uso da internet para pesquisar assuntos relacionados com a 

saúde, ler informações, marcação de consultas e, posteriormente, para pesquisar sobre 

preparar e acompanhar as consultas médicas. Concluíram que o uso da Internet não 

afeta o uso de outros serviços de saúde dos pacientes, mas parece ser um complemento 

aos serviços de saúde existentes. Contrariamente, no estudo de Jung e Loria (2010) a 

atitude positiva global em termos da perceção das vantagens de utilização dos serviços 

de e-Saúde é influenciada, em grande medida pela cultura e em menor medida pela 

idade (Sun, Wang, Guo & Peng, 2013), sendo apontado como significativo o impacto da 

diversidade cultural nos padrões de aceitação da tecnologia pelos utilizadores, 

resultados consolidados no estudo de Wilkowska, Ziefle e Alagoz (2012), em que a 

Polónia obteve maior prontidão para usar tecnologia de e-Saúde do que a Turquia, onde 

os inquiridos mostraram fortes preocupações sobre a usabilidade e baixa confiabilidade 

na tecnologia.  Relativamente à diversidade dos utilizadores, os mais idosos apreciam 

mais a vantagem de uma maior independência sendo suportado por tecnologia médica e 

ao mesmo tempo foram os mais preocupados sobre a usabilidade, referindo ser muito 

complicado o uso dos dispositivos. Os autores supracitados, acrescentam ainda, que a 

motivação é consideravelmente mais elevada para usar a tecnologia em relação à 

perceção das barreiras, com os utilizadores polacos mais dispostos a usar os serviços de 

e-Saúde, mais elevados do que os alemães ou os turcos.  

É igualmente importante e demonstrado como limitação por Nuq e Anbert 

(2013) a atitude do governo na adoção de serviços inovadores, as diferenças geográficas 

entre as zonas urbanas e rurais também revelaram a necessidade de estratégias de 

marketing diferentes. Contudo, podemos verificar e é focado por Yu et al. (2009 cit. por 

Freire, Reis, Monguet & Fernandez, 2011) que introduzir eficazmente soluções 

tecnológicas no sector da saúde, de forma a melhorar a gestão de informação e a 

prestação de serviços, é um desafio remanescente. Desta forma, é importante identificar 

as perceções dos utilizadores (Lishan, Chiuan, Choolani & Chuan, 2008) e desenvolver 

novos métodos de implementação de tecnologia (Aggelidis & Chatzoglou, 2009) para 

que seja possível reunir princípios básicos de apoio ao desenho de futuras aplicações 

que possam motivar a aceitação e utilização da tecnologia (Lishan, Chiuan, Choolani & 

Chuan, 2008, Aggelidis & Chatzoglou, 2009).  

Observou-se que apesar de os modelos não terem sido criados para pesquisas 

sobre aceitação de serviços de e-Saúde, mas em outros domínios, pode-se concluir que 

são robustos para as pesquisas neste contexto. Na maioria dos estudos (Wilson & 
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Lankton, 2004; Andreassen et al., 2007; Jung & Loria, 2010; Wilkowska, Ziefle, 

Alagoz, 2012; Sun, Wang, Guo & Peng, 2013) com pacientes os modelos foram 

preditores na intenção de uso dos serviços de e-Saúde em estudo. Contudo, e atendendo 

aos resultados do estudo de Dünnebeila, Sunyaevb, Blohma, Leimeisterc e Krcmara 

(2012), a inclusão de novas variáveis baseadas nas emoções, na influência social ou 

diferenças culturais influenciadoras do comportamento podem melhorar a compreensão 

da aceitação e uso dos serviços.  

Para tal, torna-se importante sublinhar, a importância da criação de um modelo de 

aceitação de tecnologia integrador, ideia reforçada no estudo com peritos em aceitação 

da tecnologia de Freire, Reis, Monguet e Fernandez (2012), defendem que se for 

possível conhecer atempadamente as atitudes e intenções comportamentais de cada tipo 

de utilizador, a possibilidade de sucesso na implementação de uma ferramenta pode ser 

superior, uma vez que, existe a possibilidade de ultrapassar obstáculos não considerados 

previamente.  

Podemos concluir, que as autoridades dos vários países da União Europeia, onde 

Portugal se inclui, tem revelado particular atenção à importância das TIC no âmbito da 

saúde, nas diferentes dimensões e níveis de ação, produzindo potenciais benefícios para 

os utentes e os profissionais de saúde. A utilização constitui um elemento essencial para 

a promoção de cuidados de saúde mais acessíveis, seguros e eficientes economicamente 

(Portugal, 2010). Assim, a adoção dos serviços de e-Saúde é um novo e promissor 

campo de estudo. Isto é corroborado pelas orientações da Comissão Europeia (2011) 

para os Estados Membros que defendem a adoção de estratégias na implementação de 

serviços tecnológicos em e-Saúde direcionados para os utilizadores, de forma a facilitar 

o acesso a serviços de saúde pelos utentes.  
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Conclusão 
No presente estudo através de um conjunto de artigos selecionados na base de 

dados Web of Science, apresentamos uma revisão da literatura sobre aceitação de 

serviços de e-Saúde, nos últimos dez anos. 

Nos estudos examinados que o objetivo dos autores foi verificar os fatores que 

predizem a aceitação e intenção de uso dos serviços de e-Saúde, para tal, recorreram aos 

modelos de aceitação das tecnologias, na tentativa de explicar os comportamentos dos 

utilizadores, permitindo-nos, retirar algumas ilações. Verifica-se, ainda, alguma 

resistência por parte dos profissionais de saúde na aceitação e utilização dos serviços de 

e-Saúde, não os julgando como úteis e assim a utilidade percebida ser negativa. Por 

outro lado, nos estudos com utilizadores a aceitação é influenciada pela facilidade de 

uso, utilidade percebida e as questões de segurança dos dados. 

Constatámos, que o modelo que recebe maior ênfase é o TAM (Technology 

Acceptance Model), ou seja, modelo de aceitação da tecnologia (Wilson & Lankton, 

2004; Ernstmann, Ommen, Neumann, Hammer, Voltz & Pfaff, 2008; Aggelidis, & 

Chatzoglou, 2009; Jung & Loria, 2010; Wilkowskaa, Zieflea & Alagöza, 2012; 

Dünnebeila, Sunyaevb, Blohma, Leimeisterc & Krcmara, 2012; Nuq & Anbert, 2013; 

Sun, Wang, Guo & Peng, 2013), carateriza-se por ser um modelo comportamental e 

compreende a relação causal entre variáveis externas e o uso real da tecnologia, procura 

entender o comportamento dos utilizadores através da avaliação da utilidade percebida e 

da facilidade de uso. 

Com este estudo estamos certos que contribuímos para a compilação do 

conhecimento acerca das TIC na Saúde: aceitação e uso dos serviços de e-Saúde. É 

igualmente importante e demonstrado que se deva considerar que nos estudos da 

problemática da aceitação é importante reter que as perceções diferem de indivíduo para 

indivíduo e estas afetam os comportamentos, confirmando que a aceitação é um fator 

crítico para o sucesso dos serviços de e-Saúde. 

Como sugestões de investigação futura, é de extrema importância que se 

realizem estudos longitudinais relativos à utilização de um serviço de e-Saúde, o que 

pressupõe a importância de existir investigação relativa aos efeitos de implementação e 

aceitação a médio e longo prazo. Assim, com estudos de pós-implementação da 

tecnologia, podemos verificar se as expectativas correspondem a uma real utilização e 

caso não correspondam, procurar saber quais as causas, podendo atuar nas dificuldades 

e melhorar a implementação dos serviços de e-Saúde. Além disso, a aceitação dos 
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serviços em e-Saúde envolver inúmeros utilizadores, e estes também devem ser 

implicados, não devendo ser ignorados, pois o que motiva a aceitação ou rejeição de 

uma tecnologia pode ser diferente consoante o tipo de utilizador.  

Apesar das considerações da Comissão Europeia sobre a temática, verificámos 

uma certa escassez de estudos em alguns países Europeus, como é o caso de Portugal, 

assim, seria interessante realizar estudos sobre a aceitação e uso de serviços de e-Saúde 

com cidadãos europeus, podendo os resultados serem analisados à luz de diferentes 

perspetivas, a nível cultural e sob diferentes condições sociopolíticas.  

Por fim, estamos cientes que os resultados desta revisão não esgotam a pesquisa 

sobre os estudos produzidos neste tema. Contudo, a amostra de estudos que analisámos 

permitiu-nos adquirir conhecimento sobre a problemática e, consequentemente, a 

aquisição de competências para delinear planos e estratégias de investigação para 

estudos desta natureza no futuro. 
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Resumo 

O presente estudo teve como objetivos avaliar a intenção de uso do Portal do Utente por 

utilizadores do SNS e validar um modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-

Saúde. A amostra total foi constituída por 100 participantes da região Norte de Portugal 

(Vila Real – Bragança), com idades compreendidas entre os 18 e mais de 46 anos de 

idade. Na validação do modelo a experiência com as TIC, perceção de autoeficácia, 

facilidade de uso, utilidade percebida, estado afetivo positivo, experiência afetiva de 

prazer e atitude face à experiência de uso apresentam poder explicativo estatisticamente 

significativo sobre a intenção de uso do Portal do Utente. A experiência afetiva de 

prazer com a experiência de uso do Portal do Utente tem um forte impacto indireto na 

intenção de uso através da utilidade percebida e da atitude face à experiência de uso. 

Além disso, todas as relações presentes no modelo possuem efeitos significativos e 

positivos. O modelo proposto explica 46% da variação na atitude face à experiência de 

uso e 39% da variância da intenção de uso do Portal do Utente. 

O trabalho aborda temáticas relevantes que requerem a continuidade de investigações, 

particularmente na área da psicologia que se dedica ao comportamento, permitindo 

fornecer contributos na validação de modelos que possibilitem uma melhor 

identificação das possíveis variáveis envolvidas nas avaliações, crenças, atitudes e 

comportamentos dos utilizadores, quanto à aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde. 

 

Palavras-chave: Portal do Utente, modelo conceptual, perceção de autoeficácia, estados 

afetivos, influência social, respostas cognitivas e afetivas com a tecnologia, atitude face 

à experiência de uso, intenção de uso. 
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Abstract 

The present study has the purpose of measuring the intention of use of the Portal do 

Utente (the User Portal) by users of the SNS (the Portuguese National Health Service) 

and to validate a model of the acceptance and usability of IT in e-Health. The total 

sample was composed of 100 participants from the North Region of Portugal (Vila Real 

and Bragança districts), aged between 18 and more than 46 years. In the validation of 

the retained model, the variables of IT experience, perception of self-efficacy, ease of 

use, perceived utility, positive affective state, pleasure affective experience and attitude 

towards the experience of use, present a statistically significant explaining power 

relative to the intention of use of the Portal do Utente. The affective experience of 

pleasure in the usage of the Portal do Utente has a strong indirect impact on the 

intention of use, mediated by the perceived utility and the attitude towards the 

experience of use. Moreover, all relations present in the model exhibit statistically 

significant positive effects. The proposed model explains 46% of the total variance in 

the attitude towards the experience of use and 39% of the total variance in the intention 

of use of the Portal. 

The present work deals with some relevant topics that require follow-up studies, 

especially in the areas of Psychology that deal with behaviour, and tries to make some 

contributions in the validation of models that allow for a better identification of 

variables involved in the evaluations, beliefs, attitudes and behaviours of users, 

pertaining to the acceptance and usage of ITs in e-Health. 

 

Keywords: Portal do Utente, conceptual model, perception of self-efficacy, affective 

states, social influence, cognitive and affective responses with technology, attitude 

towards the experience of use, intention of use. 
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Introdução 

 As constantes transformações observadas em meados do século XX, 

principalmente no âmbito das teorias administrativas organizacionais, impulsionadas 

pelo avanço das inovações tecnológicas mundiais, trouxeram às empresas mudanças 

radicais, tornando notória a evolução do conceito de capital humano e gestão de 

pessoas, foi nesse ambiente que a psicologia ganhou expansão, até porque podemos 

constatar como as influências das teorias da psicologia (comportamentais ou 

behaviorista, motivacionais, humanistas) da altura ainda prevalecem atuais (Chiavenato, 

2009). Desde então, o ambiente é visto como um potencial influenciador no 

comportamento do ser humano, o que levou à conceção de que o espaço é capaz de 

moldar os comportamentos e as emoções. Factos que despoletaram o interesse de vários 

pesquisadores, ao longo dos anos, vários estudos foram conduzidos no entendimento 

sobre os fatores que influenciam os comportamentos de aceitação e uso dos serviços 

tecnológicos.  

Destacamos o ano de 1985, em que Fred Davis, na tese de doutoramento, propôs 

o modelo de aceitação da tecnologia, conhecido por TAM (Technology Acceptance 

Model). O autor defende que a efetiva utilização do serviço pelos utilizadores é uma 

resposta que pode ser explicada por estímulos externos, o que se justifica porque o autor 

baseou-se na teoria da ação racional (TRA – Theory of Reasoned Action) dos autores 

Fishbein e Ajzen (1975), que tem por base teórica o paradigma da atitude em psicologia. 

A teoria da ação racional especifica como medir as componentes da atitude que vão 

influenciar o comportamento, faz a distinção entre crença e atitude e refere como os 

estímulos externos estão ligados às crenças, atitudes e comportamento. 

No estudo, o autor Davis (1985), defende que a motivação do utilizador pode ser 

explicada por três fatores: a utilidade percebida, a facilidade de uso e a atitude para usar 

o sistema. Coloca ainda, a hipótese de que a atitude do utilizador em relação a um 

serviço tecnológico é um dos principais determinantes de este o vir a usar ou a rejeitar.  

Apesar do modelo TAM representar uma importante contribuição teórica para a 

compreensão do comportamento de aceitação da tecnologia, o autor não teve em 

consideração a influência social no processo de adoção e utilização de novos sistemas 

tecnológicos. Partindo desta limitação, Venkatesh e Davis (2000) propuseram uma 

extensão ao modelo TAM, criando o TAM2, no qual deixou de existir a variável  atitude 



“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 8 

 

 

em relação à utilização e incorporou variáveis adicionais, tais como a  experiência e a 

norma subjetiva. No entanto, a ideologia central do modelo permaneceu inalterada.  

Os estudos sobre a aceitação da tecnologia continuam a despertar o interesse dos 

investigadores e novos modelos vão sendo criados. Assim, confrontados pela crescente 

necessidade de revisão e síntese dos modelos desenvolvidos ao longo dos últimos anos, 

no sentido de alcançar uma visão unificada sobre esta temática, aparece a Teoria 

Unificada de Aceitação e Utilização de Tecnologia (UTAUT), da autoria dos autores 

Venkatesh, Morris, Davis e Davis (2003). Esta teoria assenta nos modelos de aceitação 

e uso de tecnologia anteriormente desenvolvidos.  

Inicialmente, os autores realizaram um estudo longitudinal, decorrente da comparação 

empírica de oito modelos, em indivíduos de quatro organizações diferentes, quando 

ocorria a introdução de uma nova tecnologia no ambiente de trabalho. Foi a partir do 

estudo que criam o modelo que integra quatro fatores determinantes: a expetativa de 

desempenho (performance expectancy), expetativa de esforço (effort expectancy), 

influência social (social influence) e condições facilitadoras (facilitating conditions), 

relacionados pela primeira vez com quatro moderadores chave: género (gender); idade 

(age); experiência (experience) e voluntariedade em usar (voluntariness of use). O 

modelo foi testado e validado empiricamente e os autores concluem que o modelo 

explica mais de 70% da variância na intenção de uso da tecnologia.  

Os modelos apresentam contribuições nos estudos sobre a aceitação da 

tecnologia, no entanto, não conseguem explicar todos os fenómenos que lhe estão 

associados. Isso pode ser explicado pela complexidade dos processos de adoção, 

principalmente por envolver pessoas e por interferir nas avaliações cognitivas e afetivas, 

e também, pela natureza dinâmica e evolutiva das tecnologias da informação, alterando 

rapidamente os paradigmas tecnológicos criando novos campos de investigação. Assim, 

recentemente, os autores Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark (2007) 

argumentam que os anteriores modelos só tiveram em consideração as variáveis 

cognitivas e os modelos foram criados para contextos muito específicos, como as 

organizações, existindo uma lacuna de outros fatores influenciadores na aceitação e em 

contextos que o uso da tecnologia não é de uso obrigatório. Assim, com o objetivo de 

criar um modelo que considerasse estas lacunas desenvolveram o modelo teórico de 

aceitação de tecnologia pelo consumidor (Consumer Acceptance of Technology Model - 

CAT). Os autores, tiveram como referência o modelo TAM de Davis (1985) e o 
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paradigma das emoções (PAD - Prazer, Excitação e Domínio) de Mehrabian e Russell 

(1974, cit. por Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007) A escala PAD teve 

como base teórica a psicologia ambiental, tem como objetivo avaliar as respostas 

emocionais ao ambiente físico e social, sendo avaliadas com três dimensões afetivas (o 

prazer, a excitação, e o domínio - Pleasure, Arousal, Dominance), ou seja, qualquer 

estado emocional pode ser considerado como posições sobre essas três dimensões, isto 

é,  várias combinações destas representam as diversas reações emocionais humanas para 

os diversos ambientes.  Estas três dimensões definem os estados emocionais de uma 

pessoa que, por sua vez, vão determinar os comportamentos de resposta e, 

consequentemente, podem influenciar a intenção de uso do serviço tecnológico 

(Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007, p.1063). 

Por fim, os autores do modelo CAT (Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & 

Clark, 2007) concluem que o modelo confirma, que se um utilizador acredita que uma 

determinada tecnologia lhe será útil é muito provável que a vá usar, mesmo sem o 

conhecimento prévio se essa inovação é fácil de utilizar, no entando, se o serviço 

tecnológico for considerado com baixa utilidade, normalmente a facilidade de uso por si 

só não será suficiente para que ocorra a adoção. Por outro lado, quando um utilizador 

perante a experiência de uso desse serviço faz uma avaliação afetiva de satisfação e 

entusiasmo, estas experiências afetivas com a tecnologia têm um efeito direto na atitude 

e intenção de uso, enquanto o domínio apenas exerce um efeito indireto. Isto é, um 

utilizador não precisará de considerar que domina uma tecnologia para a adotar, desde 

que a experiência afetiva com o uso seja agradável isso por si só irá determinar o 

comportamento de uso. Neste sentido, os estímulos ambientais, as características da 

tecnologia e as avaliações afetivas dos utilizadores perante a experiência de uso de 

qualquer serviço ou dispositivo tecnológico pode influenciar a intenção de uso. 

Torna-se importante referir, que apesar da escala ser amplamente utilizada em 

diversos estudos, têm surgido algumas contradições em relação ao paradigma utilizado 

na escala PAD original. Segundo Richins (1997), a escala não mede as emoções, mas 

sim, as perceções de prazer, excitação e domínio produzidos por estímulos sensoriais do 

ambiente. O que gera o comportamento de aproximação ou afastamento, que por sua 

vez, origina três estágios de reações emocionais: o prazer, excitação e domínio. Por 

vezes esta confusão ocorre, devido a definições conceituais entre sentimentos e 

emoções, apesar de serem dois processos que se relacionam, são diferentes entre si, e 
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por vezes são usados nos estudos como se fossem o mesmo conceito. Todas as emoções 

originam sentimentos, mas nem todos os sentimentos são provenientes das emoções. 

Assim, as emoções são respostas complexas que convergem para componentes mentais, 

fisiológicos e motores. Logo, um sentimento em relação a um determinado objeto é 

baseado na perceção do objeto, do estado corporal criado pelo objeto e das modificações 

do estilo e da eficiência do pensamento que ocorrem durante esse processo (Damásio, 

2011). 

Nos estudos sobre aceitação da tecnologia, encontrámos diversas investigações 

cujos objetivos foram: analisar a intenção comportamental, ou seja, a força de intenção 

de um indivíduo para realizar determinado comportamento (Aggelidis & Chatzoglou, 

2009); as expectativas, que de acordo com Lankton e Wilson (2007) são perceções 

sobre o futuro; as crenças dos utilizadores que são perceções sobre o presente; e a 

efetiva utilização da tecnologia que se refere ao comportamento de uso (Goodhue & 

Thompson, 1995). Para concretizar estes objetivos os investigadores recorrem aos 

modelos de aceitação e utilização da tecnologia. Se analisarmos as variáveis presentes 

nos modelos, constatámos que na generalidade, são das teorias da psicologia e da 

sociologia (p. ex. a teoria sociocognitiva, teoria da ação racional, teoria da dissonância 

cognitiva, teoria da aprendizagem social, teoria do comportamento e da ação). Ainda 

neste sentido, e de acordo com as pesquisas de Karsh (2004), duas teorias dominantes 

sugerem que a participação do utilizador no processo de desenvolvimento de um serviço 

em TIC pode ter bons resultados, no que se refere à aceitação e uso, que são: a teoria 

motivacional (já que a participação do utilizador melhora o compromisso, confiança e 

controlo, ao mesmo tempo que reduz a resistência à mudança e a ansiedade) e a teoria 

cognitiva (defende que a participação aumenta o conhecimento, reduzindo desta forma a 

incerteza). O que reforça que estudar o comportamento dos indivíduos é uma tarefa 

complexa, por sua vez, mais complexa se torna quando se pretende estudar o 

comportamento dos indivíduos perante determinado estímulo. As respostas 

comportamentais dos utilizadores são o resultado complexo de interações 

multifacetadas entre o próprio, os estímulos ambientais, as características do serviço, as 

crenças e as avaliações cognitivas e afetivas, todavia, as avaliações afetivas do 

utilizador não têm merecido a devida atenção nos estudos sobre aceitação de serviços 

em e-Saúde.  
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Constatámos, que não existe ainda um corpus suficientemente alargado e 

estruturado sobre as variáveis que interferem na aceitação e usabilidade das TIC na 

saúde, ou seja, porque são relativamente escassos os estudos desenvolvidos e, 

consequentemente, escassos os resultados e as propostas concretas daí eventualmente 

decorrentes, torna-se pertinente o estudo desta problemática. 

Assim, com o objetivo de superar esta lacuna, realizámos a junção dos 

conhecimentos da engenharia informática com a psicologia, incluímos as características 

tecnológicas (p. ex. a usabilidade) e humanas (p. ex. estados afetivos). Reforçamos, ser 

de extrema importância analisar a intenção de uso de um serviço em e-Saúde, bem 

como a taxa de divulgação e aceitação entre os utilizadores, constituindo dois focos 

importantes em pesquisa. Assim, através dos diferentes modelos de aceitação da 

tecnologia, validamos um modelo conceptual, constituído por variáveis que nos 

permitam tirar ilações sobre a intenção de uso do Portal do Utente.  

O serviço de e-Saúde que serviu de suporte ao estudo foi o Portal do Utente, este 

serviço foi lançado em 31 de Maio de 2012, está inserido na Plataforma Dados de Saúde 

e é gerido pelo Ministério da Saúde, foi criada com o objetivo de melhorar o acesso à 

informação pelos utentes e os profissionais de saúde, facilitando a transferência de 

dados clínicos e permite que os registos médicos estejam disponíveis quando e onde o 

utente for visto. 

Por último, como em qualquer estudo o objetivo não é retirar conclusões 

definitivas, mas antes fornecer uma visão fundamentada empiricamente sobre a intenção 

de uso do Portal do Utente por utilizadores do SNS e a validação do modelo de 

aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde. 

 

Objetivo geral 

O objetivo do estudo consiste em avaliar a intenção de uso do Portal do Utente 

por Utilizadores do SNS e validar um modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-

Saúde. 

Objetivos específicos 

Como objetivos específicos pretendemos: 
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a) Analisar as diferenças das variáveis em estudo por características 

sociodemográficas; 

b) Identificar as variáveis que apresentam relação significativa na intenção de 

uso do Portal do utente; 

c) Analisar as relações diretas e indiretas das variáveis na intenção de uso do 

Portal do Utente;  

d) Verificar empiricamente a intenção de uso dos utilizadores do SNS em 

relação ao Portal do utente. 

Etapas do estudo 

O estudo foi dividido em etapas fundamentais, de acordo com a Tabela 1, a 

primeira etapa consistiu na pesquisa e revisão da literatura, permitiu recolher 

informação fundamental para a elaboração do modelo conceptual e o instrumento de 

pesquisa. Posteriormente, procedemos à recolha de informação junto dos participantes. 

Por último, realizamos os testes estatísticos (análise da fiabilidade, testes de diferença 

de média, análise de variância, análise de caminhos e teste de hipóteses). 

 
Tabela 1: Fases da pesquisa e respetivos métodos e técnicas utilizadas 

Fases da pesquisa Técnicas e métodos utilizados 

Recolha de informação para a criação do modelo 

conceptual e o instrumento de pesquisa 

Revisão da literatura 

Recolha de informação 

Protocolo de investigação: Guião de tarefas a 

realizar no Portal do Utente pelos participantes 

(metodologia experimental) e questionários 

Análise da fiabilidade (consistência interna) 
Análise do Alfa de Cronbach e correlação item-

total 

Comparações entre as variáveis sociodemográficas 

e as dimensões em estudo 

Análise de variância (ANOVA) e teste t de Student 

Validação do modelo e teste de hipóteses 

Modelação de equações estruturais através da 

metodologia de Análise de Trajetórias (Path 

Analysis) 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Modelo conceptual e hipóteses da pesquisa 

Com apoio das teorias e modelos de aceitação da tecnologia criamos um modelo 

conceptual que é composto por treze constructos: Experiência com as TIC, Perceção de 

Autoeficácia, Estados Afetivos, Influência Social, avaliações cognitivas e afetivas com 

a tecnologia (Facilidade de Uso, Utilidade Percebida, Prazer, Domínio e Excitação), 

Atitude face à Experiência de Uso e Intenção de Uso. Através do modelo 

operacionalizamos os objetivos, formulamos as hipóteses de trabalho e elaboramos o 

protocolo de pesquisa. 

Grande parte das definições sobre o que é um modelo referem-no como uma 

representação da realidade que procura evidenciar relacionamentos entre vários 

elementos de um processo sob investigação. De uma forma geral, os modelos (teóricos) 

permitem compreender a realidade em estudo fornecendo um panorama de antecedentes 

e/ou consequências dos conceitos que são analisados. 

No estudo da tomada de decisão do utilizador, surgem várias perspetivas de 

acordo com as diferentes tradições da psicologia, dando lugar a diferentes classificações 

e tipologias o que origina a criação de cinco grandes perspetivas (individuo económico, 

perspetiva psicodinâmica, perspetiva behaviorista, perspetiva humanista, abordagem 

cognitiva). Cada uma destas perspetivas apresenta modelos alternativos e distintos do 

homem e enfatizam a necessidade de examinar cada uma dessas variáveis (Foxall, 

1993). Neste sentido, os modelos são úteis a todos os investigadores da área, uma vez 

que, permitem analisar os resultados dos estímulos, podendo-se modificar caso seja 

necessário alterar a resposta do utilizador. 

Deste modo, o modelo que propomos baseia-se no Modelo de Aceitação da 

Tecnologia (TAM) desenvolvido por Davis (1985) e nos estudos seguintes do autor 

(Davis, 1989 e 1993); na Teoria Unificada de Aceitação e Utilização de Tecnologia 

(UTAUT) desenvolvida por Venkatesh, Moris, Davis e Davis (2003) e no modelo de 

Aceitação da Tecnologia pelo Consumidor (CAT) desenvolvido por Kulviwat, Bruner 

II, Kumar, Nasco e Clark (2007). Foram, também, analisadas algumas revisões aos 

modelos presentes na literatura, por exemplo dos autores Nasco, Kulviwat, Kumar e 

Bruner II (2008); Venkatesh, Thong e Xu (2012) e dos autores Kulviwat, Bruner II e 

Neelankavil (2014). Incluímos a versão reduzida da escala portuguesa de afeto positivo 

e negativo PANAS-VRP dos autores Galinha, Pereira e Esteves (2014), acrescentamos a 

dimensão “tristeza” da escala original PANAS – X de Watson e Clark (1999). 
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Operacionalização dos conceitos 

Para que o modelo proposto possa ser testado e validado empiricamente é 

necessário operacionalizar os conceitos e as variáveis que o compõem.  

Há dois tipos de variáveis num modelo: as manifestas (ou observáveis), ou seja, 

as que podem ser medidas diretamente, e as latentes (ou não observáveis), isto é, as que 

expressam conceitos teóricos. Este último tipo de variáveis são denominadas, também, 

de constructos, que mais não é do que uma medida indireta da variável latente, um 

constructo ou variável teórica é uma variável abstrata, não diretamente observável e, 

como tal, não diretamente medida. Segundo Hair, Anderson, Tatham e Black (1998, 

p.580), “não pode ser medida diretamente, mas pode ser representada ou medida por 

uma ou mais variáveis observáveis (indicadores) ”.  

Como podemos observar na Figura 1, o modelo proposto inclui constructos 

influenciadores na atitude face à experiência de uso e na intenção de uso, formulados de 

forma a cumprir os objetivos do nosso estudo. 

Como foi referido anteriormente, esta investigação está consubstanciada numa 

visão de que a aceitação da tecnologia, depende dos estados afetivos dos indivíduos e 

das avaliações cognitivas e afetivas perante o uso da tecnologia, estas vão determinar as 

atitudes perante a tecnologia, a aceitação e a consequente utilização trará benefícios 

para os utilizadores e para o sistema nacional de saúde. Assim, examinam-se os 

conceitos inerentes ao modelo e os seus potenciais efeitos na intenção de uso. Para 

estudar as relações entre os conceitos descritos são propostas dezoito hipóteses de 

investigação, cuja inferência é descrita no ponto seguinte. 
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Figura 1: Modelo Conceptual de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Relação das variáveis sociodemográficas com os constructos 

As características individuais dos utilizadores são importantes, uma vez que, 

explicam o modo como este recebe e interpreta os estímulos externos. Neste sentido, as 

decisões são influenciadas por um número de características, sejam, culturais, sociais, 

pessoais, psicológicas (motivação, perceção, personalidade, afeto), motivações 

(intrínsecas e extrínsecas) que se encontram ligadas às necessidades específicas de cada 

utilizador.  

No nosso estudo, os aspetos sociodemográficos são representados por quatro 

variáveis: idade, género, situação profissional e habilitações escolares. Assim, num 

primeiro momento pretendemos verificar se existem diferenças significativas em função 

das variáveis sociodemográficas na experiência com as TIC, na perceção de 

Legenda: Constructos presentes nos modelos teóricos de aceitação da tecnologia 
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autoeficácia, nos estados afetivos (afeto positivo; negativo e tristeza); na influência 

social; facilidade de uso e utilidade percebida; na experiência afetiva com a tecnologia 

(prazer, excitação e domínio), na atitude face à experiência de uso e na intenção de uso 

do Portal do Utente. 

 

Experiência com as TIC 

Na maioria dos casos, os utilizadores com mais experiência sobre uma dada 

tecnologia acham esta mais fácil de usar que aqueles que têm pouca ou nenhuma 

experiência (Davis, 1989; Venkatesh, Davis & Morris, 2003). Logo, se determinámos o 

nível de experiência do utilizador com as TIC podemos avaliar de que forma a 

facilidade de uso percebida se relaciona com a sua experiência anterior. A facilidade de 

uso percebido é o grau pelo qual o indivíduo acredita que o uso de um determinado 

sistema é livre de esforço físico e mental, pode-se esperar que a experiência se 

correlacione com a facilidade de uso percebido, uma vez que, a experiência tem 

tendência a aumentar com a familiarização de um sistema (Davis, 1989). Estas 

associações foram defendidas pelos autores Fishbein e Ajzen (1975), concluíram que os 

utilizadores que foram expostos a uma tecnologia ou a tecnologias similares no passado, 

assimilarão mais facilmente novas informações, porque as associam com os 

conhecimentos adquiridos no passado.  

Relativamente à possível associação da experiência com TIC na perceção de 

autoeficácia não temos estudos que estudassem essa associação. Deste modo, 

pretendemos verificar se existe algum efeito, uma vez que, podemos deduzir se o 

utilizador possuir experiência com as TIC a crença sobre a capacidade de executar um 

determinado comportamento será afetada positivamente, principalmente se essa 

experiência for considerada útil no comportamento a executar. 

H2a: A experiência com as TIC terá um efeito direto e positivo sobre a perceção 

de autoeficácia;  

H2b: A experiência com as TIC terá um efeito direto e positivo sobre a utilidade 

percebida. 
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Perceção de Autoeficácia 

A perceção de autoeficácia refere-se às crenças ou julgamento de um indivíduo 

sobre a capacidade de organizar ações necessárias para executar um comportamento 

particular em situações futuras, representa uma característica individual que é 

influenciada pela maneira de pensar, sentir, motivar-se e agir (Bandura, 1997), é a base 

para as ações dos indivíduos e desempenha um papel crítico na automotivação 

(Bandura, 1982; Bandura, 1986 cit. por Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014) 

afetando as reações emocionais e comportamentais (Bandura, 1982, 1997). Pode 

influenciar as decisões sobre os novos padrões comportamentais a aprender e qual a 

quantidade de esforço e persistência necessários para a realização desses 

comportamentos. A perceção de um indivíduo em relação à sua própria capacidade 

cognitiva exerce controlo sobre eventos comportamentais e norteia a definição de 

autoeficácia (Bandura, 1986 cit. por Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014). 

Portanto, mais que uma simples avaliação das capacidades, a autoeficácia com as TIC 

reflete uma composição de múltiplos fatores, que incluem não só a capacidade 

percebida, mas também aspetos motivacionais e de adaptação na adoção de um serviço 

tecnológico, porque os utilizadores que apresentam uma elevada perceção de 

autoeficácia em relação à tecnologia tendem a desenvolver atitudes mais positivas e a 

sentir maior senso de controlo sobre as tarefas a realizar (Davis, 1989). 

É útil perceber como os indivíduos diferem em níveis de perceção de 

autoeficácia e como essas diferenças podem resultar em fontes motivacionais na adoção 

das TIC (Tzeng, 2009). Por sua vez, como as TIC em saúde são muitas vezes vistas 

como complexas, a confiança e a capacidade em lidar com elas pode exercer influência 

nas respostas cognitivas e afetivas dos indivíduos em relação ao serviço tecnológico, já 

que os indivíduos com maior perceção de autoeficácia costumam trabalhar de forma 

mais prolongada, com determinação e percebem que a tecnologia é de fácil utilização, a 

reforçar esta ideia, em alguns estudos a perceção de autoeficácia demonstrou ser um 

antecedente significativo na facilidade de uso (Davis, 1989, 1993; Venkatesk & Davis, 

1996; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014). 

Para aferir a variável perceção da autoeficácia tivemos como referência os itens 

do modelo CAT dos autores Kulviwat, Bruner II e Neelankavil (2014).  

H3a: A perceção de autoeficácia terá um efeito direto e positivo sobre a 

facilidade de uso;  
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H3b: A perceção de autoeficácia terá um efeito direto e positivo sobre a intenção 

de uso. 

Respostas afetivas perante a experiência de uso do Portal do Utente 

Os utilizadores envolvem-se emocionalmente com os produtos e os serviços que 

utilizam, chegando a vivenciar um amplo espectro de afetos durante a experiência com 

o serviço. Assim, no ano de 1975, os autores Mehrabian e Russel com base na teoria 

ambiental criaram o modelo PAD, na qual defendem que as respostas afetivas 

dependem de três dimensões; a ativação, o prazer e o domínio que são influenciadas 

pelas experiências físicas, sociais e sensoriais, sendo esta consequência conhecida como 

modelo “Estímulo-Organismo-Resposta (E-O-R)” e, por sua vez, os estados emocionais 

dos utilizadores vão influenciar as respostas intencionais ou as respostas afetivas, sendo 

classificadas numa dimensão bipolar, conhecida como aproximação-afastamento, ou 

seja, os indivíduos podem experimentar qualquer uma das combinações dessas 

emoções, isto, porque são independentes a nível de ortogonalidade (Mehrabian, 1997a). 

Por exemplo, a variável excitação/ativação pode variar de “muito frenético” até “muito 

cansado”. O prazer, pode variar desde “muito prazeroso” até “muito irritado” e, por fim, 

o domínio pode ir de “muito autónomo” até “muito dependente”.  

O prazer (prazer-desprazer), mede o quanto agradável ou desagradável pode ser 

a reação que um indivíduo experimenta quando é exposto a um dado estímulo. A 

excitação (ativação-desativação) diz respeito ao estado de atenção mental e/ou física 

que uma pessoa experimenta em resposta a algum estímulo. Por último, o domínio 

(dominância-submissão) refere-se ao grau de controlo ou descontrolo do indivíduo 

perante os eventos, situações de vida ou outros estímulos (Meharabian, 1997b; 

Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, Kulviwat, Kumar & Bruner 

II, 2008). Deste modo, as emoções são respostas interpretativas criadas pelo indivíduo 

em relação ao estímulo e o resultado das interpretações cognitivas podem fazer o 

utilizador adotar a tecnologia ou, de forma negativa, evitar o seu uso. 

Nos estudos de Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark (2007) e Nasco, 

Kulviwat, Kumar e Bruner II (2008) os autores não encontraram relações significativas 

do constructo domínio sobre a atitude com relação à adoção. Porém, perante a teoria, 

quanto maior a sensação de domínio do utilizador com a nova tecnologia, mais positiva 

deveria ser a atitude em relação à adoção de tal tecnologia. Em relação à dimensão 
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prazer e excitação sobre a atitude na adoção da tecnologia em ambos os estudos os 

autores encontraram efeitos diretos e positivos. 

As variáveis afetivas (Prazer, domínio e excitação/ativação) perante a 

experiência de uso do Portal do Utente foram avaliadas com recurso à escala PAD que 

foi adaptada por Kulviwat, Bruner, Kumar, Nasco e Clark (2007), com o objetivo de 

medir as respostas afetivas perante o uso de um serviço tecnológico. 

H4: A experiência afetiva de excitação sentida por um utilizador terá um efeito 

direto e positivo sobre a atitude face à experiência de uso do Portal do Utente; 

H5: A experiência afetiva de domínio sentido por um utilizador terá um efeito 

direto e positivo sobre a atitude face à experiência de uso do Portal do Utente; 

H6: A experiência afetiva de prazer sentido por um utilizador terá um efeito 

direto e positivo sobre a atitude face à experiência de uso do Portal do Utente. 

Estados afetivos  

Segundo Bercht (2006) o termo afetividade é encontrado na literatura sem uma 

definição precisa, sendo emoção a palavra que no senso comum designa quase todos os 

fenómenos relacionados à afetividade. Entretanto, a autora refere que, “o termo 

genérico do domínio da afetividade é um estado afetivo ou afeto, que inclui emoção, 

humor, motivação entre outros” (p.107).  

Deste modo, perante os desafios que qualquer investigador enfrenta quando se 

propõe medir afetos/emoções, uma vez que estes são fenómenos subjetivos e 

fisiológicos complexos, que se torna difícil uma única medida fornecer a sua 

complexidade multidimensional na totalidade, e perante estes dilemas os psicólogos que 

se dedicam ao seu estudo, têm enriquecido ao longo dos anos a área da investigação 

cientifica com metodologias diversificadas (Lucas, Diener & Larsen, 2003), existindo 

diversos estudos empíricos com o objetivo de validar escalas e questionários. Um 

exemplo é a escala Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), foi desenvolvida 

por Watson, Clark e Tellegen (1988), cujo objetivo é o de avaliar o bem-estar subjetivo 

e a afetividade. Segundo os autores, a estrutura da afetividade baseia-se em duas 

dimensões, sendo elas, o afeto positivo e o afeto negativo. O afeto positivo representa 

vivências agradáveis subjetivas do indivíduo com o que o rodeia, demonstra o quanto o 

indivíduo se sente entusiasmado e ativo. Por sua vez, o afeto negativo transparece o 

sentimento negativo subjetivo do indivíduo, carateriza-se por uma dimensão geral de 



“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 20 

 

 

sofrimento subjetivo e vivências desagradáveis que ocorrem nas diversas interações 

diárias. Portanto, emoções como entusiasmo, determinação e interesse são preditoras de 

afeto positivo, já emoções de solidão e culpa predizem o afeto negativo. 

A adaptação da escala PANAS para a população portuguesa é da autoria de 

Galinha e Pais-Ribeiro (2005), reconstruiram a escala original e replicaram a 

metodologia dos autores da escala original, prevenindo as variáveis culturais, 

contextuais e linguísticas. A versão reduzida da escala é constituída por 10 adjetivos 

mais significativos no léxico emocional da população portuguesa que descrevem o afeto 

positivo e o negativo. A escala permite aferir diversas amplitudes temporais que podem 

variar entre “hoje”; “neste momento”; “durante a última semana”; “último mês”, 

“ultimo ano” e “geralmente em média”, permitindo ao investigador avaliar alterações 

momentâneas de humor, estados afetivos de longo prazo associados a traços de 

personalidade (Lucas, Diener & Larsen, 2003). Assim, a amplitude temporal de 

“geralmente” pode ser usada como medida de afeto traço (Watson, Clark & Tellegen, 

1988; Galinha, 2010; Galinha, Pereira & Esteves, 2014)  

Para a variável, estados afetivos, utilizamos a versão reduzida da escala PANAS-

VRP (Galinha, Pereira & Esteves, 2014) e o fator Tristeza da escala original PANAS-X 

(Watson & Clark, 1999). Cada dimensão é composta por cinco itens, cinco que se 

destinam a avaliar o afeto positivo e cinco o afeto negativo que representam categorias 

de emoções distintas. Na versão reduzida e adaptada para a população portuguesa os 

autores Galinha, Pereira e Esteves (2014) não incluíram a dimensão tristeza da escala 

original, pretendemos incluir esta dimensão e para tal utilizámos os itens dos autores 

Watson e Clark (1999), também num total de cinco itens. 

H7: O afeto positivo terá um efeito direto e positivo na atitude face à experiência 

de uso do Portal do Utente; 

H8: O afeto negativo terá um efeito direto e negativo na atitude face à 

experiência de uso do Portal do Utente; 

H9: A tristeza terá um efeito direto e negativo na atitude face à experiência de 

uso do Portal do Utente. 

 

Influência Social 

O indivíduo enquanto membro de uma sociedade com uma determinada cultura, 

é influenciado pelas opiniões e comportamentos de terceiros, podendo decidir se vai 
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usar um determinado serviço em função das suas crenças de que essa utilização pode 

melhorar o seu status social (Topacan, Basoglu & Daim, 2008).   

A literatura descreve a influência social como um dos constructos amplamente 

estudados no contexto empresarial, que pode influenciar a aceitação e a consequente 

utilização da tecnologia. Os autores do modelo UTAUT definem a influência social 

como “o grau com que um indivíduo percebe a importância de outros acreditarem que 

ele deve utilizar a nova tecnologia” (Venkatesh, Moris, Davis & Davis, 2003, p. 451). 

O papel da influência social pode ser complexo, uma vez que, a influência 

exercida sobre o indivíduo tem um impacto sobre o comportamento individual, podendo 

ser a adoção vista como potencial ganho no status social, e o indivíduo pode alterar a 

sua intenção em resposta à pressão social. Para os autores Venkatesh, Moris, Davis e 

Davis (2003) o aspeto da “influência social” é apontado como um fator de estímulo à 

intenção de uso da tecnologia.  

As influências interpessoais podem ter diversas fontes, tais como, familiares, 

amigos, vizinhos, figuras inspiradoras e meios de comunicação, sendo possível que 

tenham um efeito menor em contexto de utilização particular do que em contexto de 

trabalho, porque a adoção da tecnologia para uso pessoal é, quase sempre, uma decisão 

voluntária e não imposta. Contudo, as atitudes podem ser influenciadas se a pessoa tiver 

maior suscetibilidade à influência social (Nasco, Kulviwat, Kumar & Bruner, 2008). No 

estudo de Yang (2007, cit. por Nasco, Kulviwat, Kumar & Bruner, 2008) o autor 

confirmou que os processos de influência social exercem influência significativa nas 

atitudes dos utilizadores. Assim, em situações que há uma elevada pressão social para 

adotar uma tecnologia, os utilizadores podem expressar atitudes mais favoráveis. No 

entanto, na maioria dos modelos teóricos que incluem a variável influência social foram 

testados apenas em serviços tecnológicos no local de trabalho, esperamos que, as 

normas sociais possam desempenhar um papel tão claro e importante na intenção de uso 

nos contextos em que o uso não é obrigatório. 

Para a variável Influência Social, tivemos como referência o modelo CAT 

presente nos estudos de Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark, (2007) de Nasco, 

Kulviwat, Kumar e Bruner II (2008) e mais recentemente no estudo de Kulviwat, 

Bruner II e Neelankavil (2014), também presente no modelo UTAUT de Venkatesh, 

Moris, Davis e Davis (2003) e a versão mais recente do modelo UTAUT2 dos autores 

Venkatesh, Thong e Xu (2012).  



“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 22 

 

 

H10a: A influência Social tem um efeito direto positivo na utilidade percebida 

do utilizador do Portal do Utente; 

H10b: A influência social afeta positivamente a intenção de uso do Portal do 

Utente. 

Facilidade de uso e Utilidade Percebida 

Segundo, Davis (1986, 1989), a utilidade percebida é entendida como o nível de 

vantagem percebido pelo indivíduo aquando da utilização de um sistema específico para 

o desempenho de determinadas funções. E de acordo com a revisão elaborada por 

Holden e Karsh (2010), existe uma evidência sólida que permite concluir que este 

constructo tem um forte impacto na aceitação da tecnologia e no seu consequente uso. 

Porém, mesmo que essa pessoa entenda que uma determinada tecnologia é útil, a sua 

utilização poderá ser comprometida se o uso for complexo, de modo a que o esforço não 

compense o uso, sendo traduzido isso na facilidade de uso percebido. 

Assim, a facilidade de uso percebido refere-se ao nível de esforço físico e/ou 

mental que um indivíduo tem que fazer para utilizar corretamente uma nova tecnologia, 

envolvendo a crença do indivíduo sobre o tão fácil ou livre de esforço é a tarefa de 

aprender a utilizar (Davis,1986, 1989). 

Para desenvolver as escalas de medição para a utilidade percebida e para a 

facilidade de uso percebido, Davis (1986), baseou-se nas escalas psicométricas usadas 

na psicologia, sendo as mais utilizadas nos estudos de aceitação de um serviço 

tecnológico.  

Os autores Davis (1986, 1989, 1993); Kuviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark 

(2007); Nasco, Kulviwat, Kumar e Bruner II (2008) e Kulviwat, Bruner II e Neelankavil 

(2014), nos seus estudos encontram relações positivas e bastante significativas entre a 

utilidade percebida e a atitude em relação ao uso de novas tecnologias.  

Ainda, nos diversos estudos (Bagozzi & Warshaw,1989; Agarwal & Prasad, 

1998; Davis, Hu, Chau & Sheng, 1999; Venkatesk & Davis, 2000; Chau & Hu, 2002) 

os autores encontraram uma forte e significativa relação entre a utilidade percebida e a 

intenção comportamental de uso o que indica que um aumento da utilidade percebida irá 

conduzir a um aumento da intenção comportamental, sendo deste modo esperado uma 

relação positiva entre ambas as variáveis. Assim, quanto maior for a utilidade percebida 
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pelo utilizador maior será a sua intenção para realizar o comportamento de uso do 

serviço. 

As variáveis Facilidade de Uso e Utilidade Percebida são constructos que fazem 

parte de diversos modelos (TAM, TRA, UTAUT e CAT) sobre a aceitação e utilização 

da tecnologia. Contudo, no nosso estudo tivemos como referência o modelo TAM  de 

Davis (1989) e o modelo CAT de Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark, (2007) e 

a versão mais recente dos autores Kulviwat, Bruner II e Neelankavil (2014).  

H11a: A facilidade de uso do Portal do Utente terá um efeito direto e positivo 

sobre a utilidade percebida do utilizador do Portal do Utente; 

H11b: A facilidade de uso do Portal do Utente vai afetar positivamente a 

intenção de uso do utilizador do Portal do Utente; 

H11c: A facilidade de uso do Portal do utente terá um efeito direto sobre a 

atitude face à experiência de uso; 

H12a: A utilidade percebida por um utilizador terá um efeito direto e positivo 

sobre a atitude face à experiência de uso 

H12b: A utilidade percebida pelo utilizador vai afetar positivamente a intenção 

de uso do Portal do Utente. 

 

Atitude face à experiência de uso e intenção de uso 

A atitude refere-se ao grau da avaliação afetiva e cognitiva (Fishbein & Ajzen, 

1975; Davis, 1989, 1993; Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, 

Kulviwat, Kumar & Bruner II, 2008; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014) que um 

indivíduo associa perante a experiência de uso em relação a uma dada tecnologia ou 

serviço. O papel da atitude como antecedente direto na previsão da intenção de uso é 

razão de debate na literatura sobre aceitação de tecnologia, os autores Venkatesh e 

Davis (2000), estudaram o papel da atitude no modelo TAM e apontam como dúvidas o 

seu papel como constructo moderador dos efeitos da utilidade percebida e da facilidade 

de uso. 

 Os autores Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark (2007) defendem que à 

medida que se incluem constructos relacionados com as avaliações afetivas na 

compreensão da adoção de novas tecnologias, a atitude com relação à adoção se torna 

um constructo mais relevante, uma vez que tanto as avaliações cognitivas como afetivas 

influenciam a atitude, que por sua vez, vão influenciar a intenção de uso da tecnologia. 
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Ainda, neste sentido, os autores Bruner e Kumar (2005) destacam o facto que 

diferentemente do que ocorre com a adoção de novas tecnologias no local de trabalho, 

as respostas afetivas provenientes da experiência com a tecnologia são determinantes na 

formação da atitude do utilizador em relação a sua adoção, podendo estas serem mais 

relevantes do que a utilidade percebida ou outros constructos cognitivos. Os autores 

comentam o facto de que no modelo proposto por eles, não foram validados efeitos 

diretos do constructo utilidade percebida sobre a intenção de uso, foram somente 

verificados efeitos indiretos via o constructo atitude.  

A atitude desempenha, assim, um papel importante na aceitação e intenção de 

uso, sendo que, a intenção de uso traduz a propensão do indivíduo em adotar certa 

tecnologia ou serviço tecnológico, dada a sua atitude para com a tecnologia em questão 

(Davis, 1989, 1993; Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, 

Kulviwat, Kumar & Bruner II, 2008; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014).  

Nos modelos, UTAUT dos autores Venkatesk, Moris, Davis e Davis (2003) e no 

UTAUT2 de Venkatesh, Thong e Xu (2012) a intenção de uso está presente em ambos, 

mas com a designação de intenção comportamental, no entando a definição dos autores 

vai de encontro à de intenção de uso.  

Para a variável atitude face à experiência de uso e a intenção de uso tivemos 

como referência o modelo CAT dos autores Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark 

(2007) e o estudo mais recente de Kulviwat, Bruner II e Neelankavil (2014).  

H1: A atitude face à experiência de uso vai afetar positivamente a intenção de 

uso do utilizador do Portal do Utente. 

Resumo das hipóteses de investigação 

Em síntese, as variáveis que compõem o modelo proposto são treze. Cada uma 

dessas variáveis foi operacionalizada através de um conjunto de dimensões. Na Tabela 

2, apresentamos o resumo das hipóteses em estudo. 
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Tabela 2: Resumo das hipóteses em estudo 

Hipóteses Descrição 

H1 A atitude face à experiência de uso vai afetar positivamente a intenção de uso 

H2a A experiência com as TIC terá um efeito direto e positivo sobre a perceção de autoeficácia  

H2b A experiência com as TIC terá um efeito direto e positivo sobre a utilidade percebida  

H3a A perceção de autoeficácia terá um efeito direto e positivo sobre a facilidade de uso;  

H3b A perceção de autoeficácia terá um efeito direto e positivo sobre a intenção de uso 

H4 A experiência afetiva de excitação sentida por um utilizador terá um efeito direto e 

positivo sobre a atitude face à experiência de uso do Portal do Utente 

H5 A experiência afetiva de domínio sentido por um utilizador terá um efeito direto e positivo 

sobre a atitude face à experiência de uso do Portal do Utente 

H6 A experiência afetiva de prazer sentido por um utilizador terá um efeito direto e positivo 

sobre a atitude face à experiência de uso do Portal do Utente 

H7 O estado afetivo positivo terá um efeito direto e positivo na atitude face à experiencia de 

uso do Portal do Utente 

H8 O estado afetivo negativo terá um efeito direto e negativo na atitude face à experiencia de 

uso do Portal do Utente 

H9 O estado afetivo de tristeza terá um efeito direto e negativo na atitude face à experiência 

de uso do Portal do Utente 

H10a A influência Social tem um efeito direto positivo na utilidade percebida 

H10b A influência social afeta positivamente a intenção de uso do Portal do Utente 

H11a A facilidade de uso do Portal do Utente terá um efeito direto e positivo sobre a utilidade 

percebida do participante  

H11b A facilidade de uso do Portal do Utente vai afetar positivamente a intenção de uso do 

utilizador 

H11c A facilidade de uso do Portal do utente terá um efeito direto sobre a atitude face à 

experiencia de uso 

H12a A utilidade percebida por um utilizador terá um efeito direto e positivo sobre a atitude face 

à experiência de uso 

H12b A utilidade percebida pelo utilizador vai afetar positivamente a intenção de uso do Portal 

do Utente 
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Metodologia 

O estudo categoriza-se em termos metodológicos como quantitativo, ou seja, 

pretendemos traduzir em números, opiniões e informações obtidas para que se possam 

classificar e analisar com recurso a técnicas estatísticas. Quanto aos objetivos é 

caraterizado como correlacional, confirmatório e descritivo visto ser fundamentado em 

dados de natureza numérica, que permitem o relacionamento dos efeitos das variáveis e 

a constatação de interações, pretende-se ainda o teste das hipóteses, apresentando uma 

análise descritiva de dados estatísticos. Possibilitando, analisar atitudes e 

comportamentos dos utilizadores do SNS em relação à intenção de uso do Portal do 

Utente. 

O instrumento utilizado foi o questionário, utilizámos escalas existentes na 

literatura, no entanto tiveram que ser adaptadas aos nossos objetivos. A recolha de 

dados, temporalmente, foi concretizada num único momento, sendo o estudo 

caracterizado como transversal. 

Instrumento de recolha de dados 

O protocolo de investigação foi composto por um questionário intitulado 

“Atitude e intenção de uso das Tecnologias de Informação e Comunicação na Saúde: 

Plataforma de dados de Saúde – Portal do Utente ”com um total de sessenta e quatro 

questões. Seguidamente, é detalhada a forma como as variáveis foram representadas 

(isto é, operacionalizadas) no instrumento de recolha dos dados (cf. Tabela 3). O 

questionário foi estruturado em dimensões, relacionadas com uma ou mais variáveis do 

modelo, encontra-se dividido em sete grandes grupos de perguntas, a saber: 1) 

caracterização sociodemográfica; 2) experiência com as TIC; 3) utilização do sistema 

nacional de saúde e conhecimento sobre o Portal do Utente; 4) avaliação da experiência 

de uso com o Portal do Utente; 5) escala dos estados afetivos; 6) escala de experiência 

afetiva com a tecnologia e 7) atitude e intenção de uso do Portal do Utente.  

Na formulação das questões dispõe-se de três tipos de alternativas: questões fechadas de 

escolha múltipla (escala tipo likert), questões fechadas dicotómicas (escala diferencial 

semântico) e uma questão aberta (para comentários e/ou sugestões). 
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Tabela 3: Síntese do instrumento de medida (questionário) 

Dimensões do questionário Variáveis em estudo 
Nº de 

Itens 
Tipo de Escala 

Caraterização sociodemográfica 
Idade, género, habilitações 

escolares e situação 
profissional 

5 
Perguntas do tipo 

fechadas e descritivas 

Experiência com as TIC Experiência com as TIC 6 Escolha múltipla 
Utilização do sistema nacional de saúde e conhecimento sobre o 

Portal do utente 
5 Escolha múltipla 

Avaliação da experiência de uso 
com o Portal do Utente 

Perceção de autoeficácia 4 

Escala de Likert 
1 (Discordo totalmente) 

a 
5 (Concordo totalmente) 

Escala dos estados afetivos 
(últimos 6 meses) 

Estados afetivos 
PANAS VRP 

(Afeto positivo, Afeto 
negativo e Tristeza) 

15 

Escala de diferencial 
semântico 

1 (Nada ou muito 
ligeiramente)  

a  
5 (Extremamente) 

Avaliação da experiência com o 
Portal do Utente 

Influência social 4 Escala de Likert 

Avaliação da experiência com o 
Portal do Utente 

Facilidade de uso 
 

Utilidade percebida 

4 
 

6 

Escala de Likert 
1 (Discordo totalmente) 

a 
5 (Concordo totalmente) 

Escala de experiência afetiva 
com a tecnologia 

Prazer 
Excitação 
Domínio 

6 
6 
6 

Escala de diferencial 
semântico 

Atitude e intenção de uso do 
Portal do Utente 

Atitude face à experiência de 
uso  

Intenção de uso 

4 
 

3 

Escala de diferencial 
semântico 

 

Para verificar a adequação, clareza e compreensão do questionário procedemos 

ao pré-teste com 6 indivíduos (Tabela 4), em condições mais próximas possíveis da 

amostra real, de forma a conferir o aspeto formal e semântico, possíveis dificuldades 

nas questões, nas frases, na sequência, na forma, nas instruções, no tempo necessário 

para as tarefas a realizar no Portal do Utente e o posterior preenchimento do 

questionário. Nesse sentido, procedemos a algumas correções, sobretudo ao nível da 

forma e da ordem, com base nas críticas e sugestões apresentadas pelos participantes, 

algumas questões foram reformuladas, algumas eliminadas e outras acrescentadas.  
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Tabela 4: Descrição dos participantes colaborativos  

Amostra de participantes colaborativos 

n = 6 

 

Género  

 
Feminino 
Masculino 

 
 
n = 3 
n = 3 

Habilitações escolares 

Até 9º Ano 
Até 12º Ano 
Licenciatura + 

 
n = 2 
n = 1 
n = 3 

Idade  

[18 – 25]  
[36 – 45] 
[+ 46]  

 
n = 4 
n = 1 
n = 1 

Situação profissional 

Estudante 
Trabalhador 
Reformado 

 
n = 3 
n = 2 
n = 1 

 

Procedimentos 

A amostra foi recolhida entre os meses de Março e Maio de 2015, numa 

população voluntária de alunos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD), na Autoridade Nacional de Proteção Civil e uma Corporação de Bombeiros 

em dois Distritos do Norte de Portugal (Vila Real e Bragança), nos respetivos locais.  

Cada indivíduo foi esclarecido sobre os objetivos do estudo, ressalvamos, que 

todos os participantes concordaram com o consentimento informado e foi assegurada a 

confidencialidade dos dados. Durante as tarefas a realizar no Portal do Utente e o 

preenchimento do questionário a investigadora esteve sempre presente. O tempo da 

realização das tarefas e preenchimento do questionário variou entre 25 a 40 minutos 

para cada indivíduo, a discrepância dos tempos entre os participantes deveu-se a uma 

das tarefas que consistiu na realização do registo no Portal do Utente.  

Pedimos aos participantes para utilizar o Portal do Utente num computador 

preparado previamente, realizar o registo/autenticação no portal e seguir um guião de 

tarefas (cf. Anexo I). Os questionários foram preenchidos diretamente no computador, 

através da utilização da aplicação Google Docs, enviados eletronicamente e as respostas 

armazenadas automaticamente numa base de dados, para posterior tratamento 

estatístico. 

Análise dos dados  

Os dados brutos do questionário foram codificados e introduzidos na base de 

dados do software estatístico, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 

21 e o SPSS AMOS versão 21 para o sistema Windows.  
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No tratamento estatístico foram utilizadas técnicas estatísticas de natureza 

univariada e multivariada. Nas análises iniciais não se encontraram dados omissos, 

sendo que os 100 questionários foram considerados válidos. Os pressupostos para os 

testes estatísticos foram verificados através dos coeficientes de assimetria e curtose 

(normalidade) e do teste de Levene (homogeneidade das variâncias). Atendendo que 

para uma distribuição se possa assumir como normal, os valores dos coeficientes devem 

ser próximos de zero dentro de um intervalo de ]-0.5; + 5[. Se os valores absolutos dos 

coeficientes forem superior a 1 pode-se assumir que a distribuição dos dados não é do 

tipo normal. Contudo, Kline (1998; cit. por Marôco, 2011, p.22) refere vários estudos, 

de simulação de Monte Carlo, segundo os valores absolutos de assimetria e achatamento 

inferiores a 3 e a 7 respetivamente, não são problemáticos em análises de modelos 

lineares generalizados (como p. ex. a ANOVA ou a Regressão Linear) que apresentam 

como pressuposto a distribuição normal dos resíduos dos modelos. 

A comparação dos valores das variáveis dependentes entre dois grupos 

independentes (género) ou entre três grupos independentes (escalões etários, situação 

profissional e habilitações escolares) foram feitas com o teste t de Student e a ANOVA 

a um fator, respetivamente. Nos casos em que a ANOVA foi estatisticamente 

significativa, para análise das diferenças entre as médias dos grupos foram 

concretizadas comparações múltiplas com recurso ao teste Post-Hoc, especificamente 

foi utilizado o teste de Scheffé para as comparações grupo a grupo, por se tratar de 

grupos com diferentes dimensões. Em todas as análises estatísticas foram consideradas 

um intervalo de confiança de 95% e um nível de significância de 5%. 

Através do programa AMOS, recorremos à metodologia estatística de 

modelação por equações estruturais (SEM – Structured Equation Modeling), com a 

técnica dos modelos de Análise de Trajetórias (Path Analysis). Estes modelos em 

contexto de AEE são lineares, hipoteticamente causais, que têm em conta a relação 

apenas de variáveis manifestas (Marôco, 2014). Assim, permite-nos calcular a 

significância do modelo conceptual e testar as hipóteses, ou seja, verificar se são 

empiricamente validadas. 

O método dos modelos de equações estruturais, tornou-se bastante útil para 

resolver problemas em ciências sociais e do comportamento humano, sendo aplicado no 

marketing, nas áreas da sociologia, psicologia, educação, econometria e engenharia 

(Joreskog & Sorbom, 1982).  
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Participantes 

Os sujeitos em estudo foram selecionados com base em critérios pré-definidos: 

ter idade igual ou superior a 18 anos e possuir cartão de cidadão ou número de utente. 

A amostra é constituída por 100 sujeitos, a idade varia entre os 18 e mais de 46 

anos de idade. Como se pode observar na Tabela 5 a maior percentagem de participante 

tem idade compreendida entre os 18 e os 25 anos (53%), seguindo-se o grupo entre os 

36 e 45 anos (21%). As idades menos presentes são as do grupo entre os 26 e os 35 anos 

(18%) e o grupo com mais de 46 anos (8%). Em relação ao género, 72 participantes são 

do género masculino e 28 do género feminino. Verifica-se que 53% dos participantes 

possuem habilitações de ensino secundário, seguindo-se o grau de ensino superior 34% 

e o ensino básico com 13%. Relativamente às profissões, verifica-se que a maioria 

encontra-se a estudar (50%) e 41% a trabalhar, por último, 9% são trabalhadores 

estudantes. 
 

Tabela 5: Caracterização da amostra por variáveis sociodemográficas 

 Frequência Percentagem 
Idades 

[18 – 25] 
[26 – 35] 
[36 – 45] 
[+46] 

 
n= 53  
n= 18 
n= 21 
n= 8 

 
(53%) 
(18%) 
(21%) 
(8%) 

Género 

Masculino 
Feminino 

 
n= 72 
n= 28 

 
(72%) 
(28%) 

Habilitações escolares 

Até 9º Ano 
Até 12º Ano 
Licenciatura + 

 
n= 13  
n= 53  
n= 34  

 
(13%) 
(53%)  
(34%)  

Situação Profissional 

Estudante 
Estudante/Trabalhador 
Trabalhador 

 
n= 50 
n= 9  

n= 41 

 
(50%) 
(9%) 

(41%) 
Legenda: N – Frequência; % – Percentagem  
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Análise dos participantes por tipo de uso do SNS 

 
Tabela 6: Caraterização da amostra por utilização do SNS 

 Frequência 
Percentagem 

(%) 

Percentagem 

acumulada 

(%) 

Utiliza o sistema nacional de saúde    
Sim, utilizo e é a única assistência de saúde que 
possuo 

56 56 56 

Sim, utilizo como complemento a outro sistema de 
saúde 

18 18 74 

Não utilizo, mas possuo cartão de utente 24 24 98 
Não utilizo, nem possuo cartão de utente  2 2 100 
Quando necessita de uma consulta médica    
Aguardo agendamento para o/a seu/sua médico/a de 
família 

71 71 71 

Recorro à consulta aberta 22 22 93 
Não uso o SNS 7 7 100 
Em média, por ano, quantas vezes consulta o/a 

seu/sua médico/a de família 
   

Uma vez por ano 68 68 68 
Entre 2 a 5 vezes por ano 26 26 94 
+ de 6 vezes por ano 1 1 95 
Não tenho médico de família 5 5 100 
Costuma ser contato/a pelo SNS    
Não  81 81 81 
Sim  19 19 100 
Qual o seu conhecimento e experiência de uso do 

Portal do Utente 
   

Conheço, mas nunca usei  33 33 33 
Não conheço, nem nunca usei 62 62 95 
Conheço e uso frequentemente 2 2 97 
Conheço e uso sempre que é necessário 3 3 100 

 

Em relação às questões sobre o tipo de utilização do SNS e o conhecimento do 

Portal de Utente verifica-se que mais de 56% dos inquiridos usa o SNS é o único 

sistema de assistência de saúde que possuem, 71% dos inquiridos aguarda agendamento 

para o médico de família quando necessita de uma consulta, 68% vai a uma consulta no 

mínimo uma vez por ano. Constata-se que 81% dos inquiridos não costuma ser 

contactado pelo SNS (por exemplo, para marcação de rastreios, consultas de rotina, 

sessões de esclarecimento, vacinações, campanhas de sensibilização) e a maior parte de 

inquiridos (62%) não tinha conhecimento da existência do Portal do Utente. 
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Análise descritiva das dimensões em estudo 

Apresentamos uma análise estatística descritiva das dimensões em estudo, da 

qual fazem parte elementos estatísticos como a média, desvio padrão, mínimo e 

máximo. 

Tabela 7: Estatística descritiva das dimensões 

Dimensões Média 
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo 

Perc. Autoeficácia 4.27 .063 2 5 
Inf. Social 2.03 .075 1 4 
Fac. Uso 4.16 .057 3 5 

Ut. Percebida 4.05 .046 2 5 
Atit. face à exp. uso 4.09 .050 2 5 

Int. uso 4.11 .071 2 5 
Exp. com as TIC 2.77 .080 1 4 

Afeto Pos. 3.64 .067 2 5 
Afeto Neg. 4.58 .049 3 5 

Tristeza 4.47 .057 2 5 
Prazer 3.76 .049 2 5 

Excitação 3.13 .040 2 4 
Domínio 3.72 .052 2 5 

 

Relativamente aos estados afetivos, foi questionado aos participantes em que 

medida, durante os últimos 6 meses, sentiu cada uma das emoções listadas.  

A dimensão afeto negativo apresenta valor médio mais elevado (M=4.58) esta 

dimensão é constituída pelos itens (nervoso, amedrontado, assustado, culpado e 

atormentado). De seguida, temos a dimensão tristeza, também, com valor médio 

elevado (M=4.47) é constituída pelos itens (triste, sozinho, melancólico, solitário e 

abatido). Perante estes resultados podemos aferir que os participantes nos últimos 6 

meses têm experienciado em média afetos negativos e estados de tristeza. 

Na continuidade da análise, a dimensão onde também se verifica uma média alta 

(M=4.27) é a perceção de autoeficácia demonstrando que os participantes possuem 

confiança na quantidade de esforço e persistência necessários para aprender a utilizar o 

Portal do Utente. Sendo uma dimensão que desempenha um papel relevante na adoção 

de um serviço tecnológico, porque os utilizadores com maior perceção de autoeficácia 

em relação a um serviço, tendem a desenvolver atitudes mais positivas perante a sua 

adoção. No que respeita à dimensão facilidade de uso observa-se igualmente um valor 

médio alto (M=4.16) demonstrando que existe uma facilidade de uso percebido por 
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parte dos utilizadores relativamente ao Portal do Utente. Por último, com valor médio 

(M=4.11) considerado alto temos a dimensão Intenção de uso, demonstrando que os 

participantes têm vontade predefinida para utilizar o Portal do Utente sempre que 

necessário. 

Análise da fidedignidade dos resultados nas dimensões em estudo 

Para avaliar a confiabilidade das questões apresentadas, optamos pela utilização 

do coeficiente de Alfa de Cronbach (α), as correlações item-total corrigida e os valores 

do Alfa sem o item. Através da análise da consistência interna, testa-se o grau de 

homogeneidade dos itens e verifica-se em que medida estão isentas de erro aleatório. O 

coeficiente de Alfa de Cronbach (α), constitui uma estimativa comummente aplicada 

para analisar o grau de consistência interna de uma escala agregada, baseado na 

correlação média entre pares de indicadores (Marôco, 2014). Na análise da correlação 

item-total corrigida utiliza-se os coeficientes de correlação entre cada item e o “score” 

corrigido do seu grupo, com a finalidade de assegurar a consistência interna e 

homogeneidade das respetivas dimensões de cada escala, os itens que no conjunto 

apresentaram uma correlação baixa com o “score” total e cuja remoção faça aumentar o 

Alfa de Cronbach serão eliminados.  

Análise da dimensão perceção de autoeficácia 

Tabela 8: Análise da dimensão perceção de autoeficácia 

Itens  

Média da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o item 
for eliminado 

 

21 - Sinto que sou capaz de 
usar o Portal do Utente, sem a 
ajuda de terceiros: 

12.430 2.955 .647 .473 .662 

22- Tenho o tempo necessário 
para explorar e tornar o Portal 
do Utente útil para mim 

12.820 3.624 .260 .080 .867 

23 - Tenho o conhecimento e as 
habilidades necessárias para 
utilizar o Portal do Utente: 

12.490 2.959 .667 .652 .653 

24 - Sou capaz de usar o Portal 
do Utente, razoavelmente bem: 

12.630 2.639 .747 .723 .599 

Alfa de Cronbach =.763 
Nota: Em realce constam os indicadores eliminados. 
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Como se pode observar na Tabela 8 na análise da dimensão Perceção de 

Autoeficácia, com o total de 4 itens apresentou consistência interna razoável (Alfa = 

.763). No entanto, existia um item (item 22) com correlação item-total corrigida baixa (r 

= .260) com a remoção desse item o Alfa de Cronbach iria aumentar consideravelmente 

para .867. Assim, o respetivo item foi excluído, ficando a escala com um total de 3 

itens, com consistência interna muito boa (Alfa = .867) e com correlações item-total 

corrigidas elevadas. 

 

Análise da dimensão influência social 

Tabela 9: Consistência interna da dimensão Influência Social 

Itens  

Média da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o 
item for 

eliminado 
 

25 - As pessoas que são 
importantes para mim pensam 
que eu deveria usar o Portal 
do Utente: 

5.850 4.533 .630 .800 .477 

26 - As pessoas que 
influenciam o meu 
comportamento acham que 
devo usar o Portal do Utente: 

5.830 4.749 .594 .801 .507 

27 - Os profissionais de saúde 
já me aconselharam o Portal 
do Utente 

6.080 5.084 .510 .268 .565 

28 - Em geral, o ministério da 
saúde apoia e divulga a 
utilização do Portal do Utente 

5.190 6.438 .144 .134 .796 

Alfa de Cronbach = .670 
Nota: Em realce constam os indicadores eliminados. 

 

Na dimensão Influência Social o item 28 apresentou correlação item-total 

corrigida baixa (r = .144), com a exclusão fez aumentar o Alfa de Cronbach de .670 

para .796 (cf. Tabela 9). O item foi excluído, ficando a escala com 3 itens, com 

correlações item-total corrigidas acima de r= .50, apresentado boa consistência interna 

(Alfa = .796). 
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Análise da dimensão facilidade de uso 

Tabela 10: Consistência interna da dimensão Facilidade de Uso 

Itens  

Média da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o 
item for 

eliminado 
 

29 - O Portal do Utente é 
acessível e fácil de usar 

12.480 3.121 .681 .487 .804 

30 - Aprendi a usar o 
Portal do Utente 
rapidamente 

12.470 2.979 .703 .549 .794 

31 - Acha que é fácil de 
lembrar os passos a 
realizar para usar o 
Portal do Utente 

12.520 2.919 .631 .401 .833 

32 - É fácil aprender a 
usar o Portal do Utente 

12.390 3.351 .751 .604 .787 

Alfa de Cronbach = .845 

 

A dimensão Facilidade de Uso, constituída por 4 itens, apresentou bons níveis 

de consistência interna (Alfa = .845) com todos os itens a apresentarem correlação item-

total corrigida elevada (r > .631) (cf. Tabela 10).  

 

Análise da dimensão utilidade percebida 

Tabela 11: Consistência interna da dimensão Utilidade Percebida 

Itens 

Média da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o 
item for 

eliminado 
 

33 - Usar o Portal do Utente vai 
melhorar a eficácia na gestão da 
minha saúde 

20.370 5.064 .717 .610 .771 

34 - No geral, o Portal do Utente 
é útil e importante para a gestão 
da minha saúde 

20.410 5.012 .702 .663 .774 

35 - Utilizar o Portal do Utente 
apoia aspetos importantes da 
minha assistência médica 

20.300 5.485 .645 .483 .789 

36 - Se tiver em consideração o 
tempo e os gastos na deslocação 
ao serviço de saúde, o Portal do 
Utente poupa-me tempo e gastos 
desnecessários 

20.060 5.330 .512 .360 .821 
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37 - O Portal do Utente permite 
em poucos passos fazer aquilo 
que pretendo 

20.130 5.831 .628 .448 .797 

38 - Tenho acesso mais rápido à 
informação no Portal do Utente 

20.130 6.033 .417 .222 .833 

Alfa de Cronbach = 0.826 

 

Quanto à dimensão Utilidade Percebida (Tabela 11) com seis itens, o valor do 

Alfa de Cronbach (Alfa = .826) e as correlações item-total corrigidas são superiores a 

.40 para todos os itens, garantem boa consistência interna. A exclusão do item 38 faria 

aumentar o Alfa de Cronbach de .826 para .833, no entanto, devido a esse aumento ser 

reduzido, decidimos não excluí-lo.  

 

Análise da dimensão atitude face à experiência de uso 

Tabela 12: Consistência interna da dimensão Atitude Face à Experiência de Uso 

Itens 

Média da 
dimensão se 
o item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o 
item for 

eliminado 
 

57 - De uma forma geral como 
avalia a sua experiência de 
utilização com o Portal do Utente? 
“Para mim, usar o Portal do Utente 

foi….” Muito mau - Muito bom 

12.290 2.147 .890 .816 .898 

58 - “Para mim, usar o Portal do 

Utente foi….”Muito Negativo - 
Muito positivo 

12.200 2.242 .871 .805 .904 

59 - “Para mim, usar o Portal do 

Utente foi….” Muito desfavorável 

- Muito favorável 
12.230 2.522 .829 .699 .921 

60 - “Para mim, usar o Portal do 

Utente foi….” Muito desagradável 

- Muito agradável 
12.330 2.304 .800 .663 .928 

Alfa de Cronbach = .934 

A dimensão Atitude Face à Experiência de Uso, constituída por 4 itens, 

apresentou uma excelente consistência interna com o valor do Alfa de Cronbach de .934 

e todas as correlações item-total corrigidas superiores a .80 (Tabela 12). 
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Análise da dimensão intenção de uso 

Tabela 13: Consistência interna da dimensão Intenção de Uso 

Itens 

Média da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o 
item for 

eliminado 
 

61 - Depois de ter esta 
experiência com a utilização do 
Portal da Saúde, qual pensa ser a 
probabilidade de vir a usar 
novamente, se vier a precisar dos 
Serviços de Saúde? 

8.030 1.969 .515 .351 .515 

62 - Se precisar de contactar ou 
utilizar os serviços de Saúde, 
pretende recorrer ao Portal do 
Utente? 

8.150 1.947 .575 .380 .443 

63 - Pretende usar o Portal do 
Utente com frequência? 8.220 2.032 .357 .133 .739 

Alfa de Cronbach = .663 
Nota: Em realce constam os indicadores eliminados. 

 

Na dimensão Intenção de Uso (Tabela 13) existe um item (item 63) com 

correlação item-total corrigida inferior a .40 (r = .357), a exclusão faria aumentar o Alfa 

de Cronbach de .663 para .739. Por este motivo o item foi excluído, ficando esta 

dimensão com 2 itens, com correlações item-total corrigidas acima de .50, apresentando 

boa consistência interna (Alfa = .739). 

 

Análise da dimensão experiência com as TIC 

Tabela 14: Consistência interna da dimensão Experiência com as TIC 

Itens 

Média da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
dimensão se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o 
item for 

eliminado 
 

9- Número de 
equipamentos que tem 
em casa? 

5.240 3.396 .448 .221 .481 

11 - Em média, por 
dia, quantas horas 
utiliza a internet? 

5.920 3.367 .455 .226 .471 

14 - Nível de 
interação diário nas 
redes sociais 

5.480 2.414 .394 .155 .599 

Alfa de Cronbach = .608 
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Conforme se pode observar na Tabela 14 os resultados da dimensão 

Experiência com as TIC constituída por 3 itens, apresentou uma consistência interna 

razoável (Alfa = .608), com correlações item-total corrigidas abaixo do mínimo 

recomendado (.394 no caso do item 14). O Alfa de Cronbach não melhoraria com a 

exclusão de nenhum dos itens, por isso, a escala manteve-se com os 3 itens. 

 

Análise das dimensões da escala de Estados Afetivos 
Tabela 15: Consistência interna das dimensões da escala Estado Afetivo (3 dimensões) 

Itens 
Média da escala 

se o item for 
eliminado 

Variância da 
escala se o item 
for eliminado 

Correlação item-
total corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação múltipla 

Alfa se o item 
for eliminado 

 
AFETO POSITIVO (Alfa Cronbach = .808) 

68 - Interessado 14.31 8.519 .493 .285 .800 
70 - Entusiasmado 14.71 7.077 .639 .439 .757 
73 - Inspirado 14.82 6.735 .676 .466 .744 
75 - Ativo 14.42 7.478 .646 .434 .757 
80 - Determinado 14.50 7.364 .537 .332 .791 

AFETO NEGATIVO (Alfa Cronbach = .673) 

69 - Nervoso 19.05 2.674 .487 .239 .663 
72 - Amedrontado 18.23 4.260 .435 .292 .620 
77 - Assustado 18.15 4.068 .668 .508 .542 
78 –Culpado 18.09 5.093 .263 .135 .682 
81 - Atormentado 18.08 4.499 .508 .342 .606 

TRISTEZA (Alfa Cronbach = .737) 

71 –Triste 17.94 5.128 .529 .401 .679 
74 - Sozinho 18.08 4.963 .503 .320 .694 
76 - Melancólico 17.84 5.590 .556 .373 .672 
79 - Solitário 17.81 5.711 .423 .294 .719 
82 - Abatido 17.73 6.058 .531 .375 .689 

 

Na Tabela 15 podemos observar os resultados da análise da consistência interna 

das 3 dimensões da escala Estados Afetivos. A dimensão afeto positivo (Alfa = .808) e a 

dimensão tristeza (Alfa = .737) apresentam bons níveis de consistência interna, com 

correlações item-total corrigidas superiores a .40. Nas duas dimensões o alfa de 

Cronbach não melhoraria com a remoção de qualquer item.  

Na dimensão afeto negativo existe um item com correlação item-total corrigida 

inferior a .40. No entanto, a exclusão desse item não faria aumentar consideravelmente a 

consistência interna da escala, por esse motivo decidiu-se manter esse item (Alfa = 

.673). 
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Análise das dimensões da escala Experiência Afetiva 
Tabela 16: Consistência interna das dimensões da escala Experiência Afetiva com a tecnologia (3 

dimensões) 

Itens 

Média da 
escala se o 

item for 
eliminado 

Variância da 
escala se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-total 
corrigida 

Quadrado do 
coeficiente de 

correlação 
múltipla 

Alfa se o item 
for eliminado 

 

PRAZER (Alfa Cronbach = .869) 
39 - Muito Infeliz - Muito 
Feliz 

18.93 6.025 .630 .421 .856 

40 - Muito Irritado - Muito 
Prazeroso 

18.87 6.074 .718 .550 .838 

41 - Muito Insatisfeito - 
Muito Satisfeito 

18.70 6.333 .623 .441 .855 

42 - Muito Desanimado - 
Muito Animado 

18.86 6.303 .639 .431 .852 

43 - “Muito Desesperado - 
Muito Confiante 

18.75 6.452 .744 .568 .838 

44 - Muito Aborrecido - 
Muito Sereno 

18.79 6.228 .685 .497 .844 

EXCITAÇÃO (Alfa Cronbach = .414) 
45 - Muito 
Relaxado/Motivado - Muito 
Enérgico/Motivado 

15.81 2.216 .277 .168 .319 

46 - Muito Calmo - Muito 
Excitado 

16.19 2.923 .199 .190 .371 

47 - Muito Cansado - Muito 
Frenético 

15.31 3.388 .195 .393 .377 

48 - Muito Entediado - 
Muito Nervoso 

15.64 3.909 -.078 .152 .487 

49 - Muito Sonolento - 
Muito Desperto 

14.99 3.020 .363 .391 .289 

50 - Muito Desinteressado - 
Muito Motivado 

14.81 3.105 .268 .354 .334 

DOMÍNIO (Alfa Cronbach = .687) 
51 - A precisar de ajuda - 
Muito capaz 

17.53 6.070 .477 .243 .625 

52 - Muito controlado (pela 
situação) - A controlar 
muito (a situação) 

17.80 5.980 .500 .439 .617 

53 - Muito submisso - 
Muito dominador 

18.02 6.444 .514 .371 .620 

54 - Muito influenciado - 
Muito influenciador 

18.62 6.824 .180 .136 .742 

55 - Muito dependente - 
Muito autónomo 

17.66 5.681 .632 .511 .571 

56 - Muito amedrontado - 
Muito importante 

17.92 7.327 .295 .321 .681 

Nota: Em realce constam os indicadores eliminados. 
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Como se pode observar na Tabela 16, os resultados da análise da consistência 

interna das 3 dimensões da escala Experiência Afetiva com o uso do Portal do Utente, a 

dimensão prazer apresenta boa consistência interna com Alfa de Cronbach elevado 

(Alfa = .869) e correlações item-total corrigidas superiores a .623. Na dimensão 

domínio foi excluído o item 54 por apresentar baixa correlação item-total corrigida (r = 

.180) e por a sua exclusão fazer aumentar o valor de Alfa de .687 para .742. Desta 

forma esta dimensão ficou com 5 itens com boa consistência interna (Alfa = . 742). 

Quanto à dimensão excitação, tanto o Alfa de Cronbach (Alfa = .414) como as 

correlações item-total corrigidas foram baixas (de -.078 a .363 com média .204), 

apontando para uma consistência interna medíocre. Com a exclusão do item 48 o Alfa 

de Cronbach sofreria uma melhoria, contudo, não era significativa (.487). Apesar da 

consistência interna desta dimensão ser baixa, decidimos mantê-la na análise, no entanto 

os resultados a obter com esta dimensão devem ser analisados cuidadosamente.  

Resumo da análise de fidedignidade 

Em resumo apresentamos na Tabela 17 a fidedignidade das dimensões com o 

valor do Coeficiente Alfa de Cronbach do nosso estudo e dos estudos com as escalas 

originais. Podemos observar que no nosso estudo todas as dimensões apresentam boa 

consistência interna, com exceção da dimensão experiência afetiva de excitação da 

escala experiência afetiva com a tecnologia. Em suma, a análise da fiabilidade permitiu 

constatar que para a nossa amostra estes instrumentos são fiáveis e, portanto, podemos 

prosseguir com as análises que nos propusemos realizar. 

Tabela 17: Valores de fidedignidade dada pelo Alfa de Cronbach 

Dimensões 
Valor de α nosso 

estudo  
Estudos de referência  

Perceção de 
Autoeficácia 

.87 

(3 itens) 
Venkatesh et al. (2003) - .85 
Kulviwat et al. (2014) - .91 

 
Influência Social 

 

.80* 

(3 itens) 

Venkatesh et al. (2003) - .91 
Nasco et al. (2008) - .81 

Venkatesh et al. (2012) - .82 
Kulviwat et al. (2014) - .81 

Estado afetivo 

 
 

Afeto positivo .81 
Afeto negativo .67 

Tristeza .74 

Watson 
(1988) 

.88 

.87 
- 

Galinha et al. 
(2005) 

.86 

.89 
- 

Galinha et al. 
(2014) 

.86 

.89 
- 
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Facilidade de uso .85 

 (4 itens) 

Davis (1985) - .93 
Davis (1989) - .94 

K.ulviwat et al. (2007) - .86 
Kulviwat et al. (2008) - .87 
Kulviwat et al. (2014) - .90 

Utilidade Percebida .83 

(6 itens) 

Davis (1986) - .97 
Davis (1989) - .98 

Kulviwat et al. (2007) - .85 
Kulviwat et al. (2008) - .92 
Kulviwat et al. (2014) - .92 

Experiência Afetiva  

 
Prazer .87 

Excitação .41 
Domínio .74 

Kulviwat et al. 
(2007) 

.75 

.72 

.70 

Kulviwat et al. 
(2008) 

.79 

.67 

.71 

Kulviwat et al.  
(2014) 

.82 

.78 

.76 

Atitude fase à 
experiência de uso 

.93 

(4 itens) 

Davis (1986) - .95 
Venkatesh et al. (2003) - .80 
Kulviwat et al. (2007) - .85 
Kulviwat et al. (2008) - .94 
Kulviwat et al. (2014) - .93 

Intenção de uso .74 

(2 Itens) 
Venkatesh et al. (2003) - .85 
Kulviwat et al. (2007) - .85 

Experiência com as 
TIC 

.61 

(3 itens) - 

*Este valor foi obtido a partir de 3 itens, enquanto os autores obtiveram os valores da Tabela através de 4 itens. 

 

Análise das dimensões em função das variáveis sociodemográficas 

Pretendemos verificar se existem diferenças significativas nas dimensões de 

acordo com o género, idade, situação profissional e habilitações escolares dos 

participantes. Foi realizada a verificação dos pressupostos dos testes paramétricos 

(Anexo II), nomeadamente, a normalidade das distribuições e a homogeneidade das 

variâncias nos grupos (género, idade, situação profissional e habilitações escolares), 

foram analisados os coeficientes de assimetria (Skewness) e curtose (Kurtosis) e o teste 

de Levene visto este ser um dos testes mais potentes e bastante robusto para avaliar a 

homogeneidade de variâncias (Marôco, 2010, p.136). 

Os dados serão analisados à luz da estatística paramétrica, foram feitas análises 

diferenciais com recurso ao teste t de Student e análise de variância univariada 

(ANOVA), as quais foram selecionadas atendendo ao tipo de variável. Para a análise 

das diferenças entre as médias dos grupos foram concretizadas comparações múltiplas 
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com recurso ao diagrama de sedimentos (teste de Scheffé), as tabelas com os resultados 

pormenorizados encontram-se em tabelas (Anexo II e III) 

Foi considerado um nível de significância de 5% para a tomada de decisão 

quanto aos resultados dos testes estatísticos. A dimensão do efeito foi analisada com o 

eta quadrado parcial (ηp
2) e usados com referência os valores indicados por Marôco 

(2010): efeito pequeno (ηp
2 ≤ 0.05), médio (0.05 < ηp

2 ≤ 0.25), elevado (0.25 < ηp
2 ≤ 

0.50) e muito elevado (ηp
2 > 0.50). 

Variáveis dependentes: experiência com as TIC, perceção de autoeficácia, 

estados afetivos (3 dimensões da escala PANAS); influência social; facilidade de uso e 

utilidade percebida; experiência afetiva com a tecnologia (3 dimensões da escala PAD), 

atitude face à experiência e intenção de uso do Portal do Utente. 

Variáveis preditoras (sociodemográficas): idade, género, habilitações 

académicas e situação profissional 

Análise das dimensões por género  

Como podemos observar na Tabela 18 nos resultados do teste t de Student não 

houve diferenças estatisticamente significativas nas médias de nenhuma das dimensões 

em estudo entre os grupos por género (feminino e masculino). 

Tabela 18: Comparações entre os géneros relativamente às dimensões em estudo 

Dimensões  

1-Género Feminino 
(n=28) 
M±DP  

(IC 95%) 

2-Género Masculino 
(n=72) 
M±DP  

(IC 95%) 

P(1) 

Perceção de Autoeficácia 4.19±.705 
[3.92 a 4.46] 

4.31±.607 
[4.16 a 4.45] .418 

Experiência com as TIC 2.76±.731 
[2.48 a 3.05] 

2.78±.830 
[2.58 a 2.97] .930 

Dimensões dos estados afetivos (Escala PANAS-VRP) 
Afeto Negativo  4.48±.463 

[4.30 a 4.66] 
4.62±.495 

[4.50 a 4.74] .196 

Afeto Positivo 3.68±.717 
[3.40 a 3.96] 

3.62±.650 
[3.47 a 3.77] .706 

Tristeza 4.40±.642 
[4.15 a 4.65] 

4.50±.538 
[4.37 a 4.62] .444 

Influência Social 1.86±.734 
[1.57 a 2.14] 

2.09±.753 
[1.92 a 2.27] .161 

Facilidade de uso 4.24±.599 
[4.01 a 4.47] 

4.12±.561 
[3.39 a 4.25] .350 

Utilidade Percebida 3.99±.544 
[3.78 a 4.20] 

4.07±.424 
[3.97 a 4.17] .429 
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Dimensões da experiência afetiva com o uso do Portal de Utente (Escala PAD) 
Prazer 3.85±.501 

[3.65 a 4.04] 
3.73±.490 

[3.62 a 3.85]  .303 

Domínio  3.76±.553 
[3.55 a 3.98] 

3.71±.513 
[3.59 a 3.83] .633 

Excitação 3.21±.442 
[3.04 a 3.39] 

3.09±.374 
[3.01 a 3.18] .175 

Atitude face à experiência de uso 4.20±.502 
[4.00 a 4.39] 

4.05±.497 
[3.93 a 4.16] .176 

Intenção de uso 4.07±.879 
[3.73 a 4.41] 

4.13±.643 
[3.97 a 4.28] .738 

 (1) Valor de significância do teste t de Student 

 

Na generalidade observa-se que o género masculino apresenta valores médios 

superiores nas dimensões perceção de autoeficácia (M=4.31, com IC95% [4.16 a 4.45]); 

na experiência com as TIC (M=2.78, com IC 95% [2.58 a 2.97]); estado afetivo 

negativo (M=4.62, com IC 95% [4.50 a 4.74]) ; estado afetivo de tristeza (M=4.50, com 

IC 95% [4.37 a 4.62]); influência social (M=2.09, com IC 95% [1.92 a 2.27]); utilidade 

percebida (M=4.07, com IC 95% [3.97 a 4.17]) e intenção de uso (M= 4.13, com IC 

95% [3.97 a 4.28]) quando comparados com o género feminino. Com exceção das 

dimensões estado afetivo positivo (M=3.68, com IC 95% [3.40 a 3.96]); facilidade de 

uso (M=4.24, com IC 95% [4.01 a 4.47]); experiência afetiva de prazer (M=3.85, com 

IC 95% [3.65 a 4.04]); experiência afetiva de domínio (M=3.76, com IC 95% [3.55 a 

3.98]); experiência afetiva de excitação (M=3.21, com IC 95% [3.04 a 3.39]) e atitude 

face à experiência de uso do Portal do Utente (M=4.20, com IC 95 % [4.00 a 4.39]), 

demonstra que as mulheres possuem estados afetivos mais positivos, em média acharam 

o Portal do Utente fácil de utilizar, revelam maior experiência afetiva perante o uso do 

Portal do Portal do Utente e adotaram em média uma atitude face ao uso do Portal do 

Utente mais positiva que os homens. 

Análise das dimensões por grupos de idade  

Com o propósito de estudar as diferenças entre os diferentes grupos por faixas 

etárias (18-25, 26-35, 36-45 e +46) quanto às médias obtidas nas dimensões do 

questionário realizou-se uma análise univariada da variância (ANOVA one way).  
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Tabela 19: Análise da variância (ANOVA) e análise das diferenças entre as médias dos grupos por idades 
nas diversas dimensões, teste de Scheffé 

Dimensões 

18-25 
(n=53) 
M±DP 

(IC 95%) 

26-35 
(n=18) 
M±DP 

(IC 95%) 

36-45 
(n=21) 
M±DP 

(IC 95%) 

+46 
(n=8) 
M±DP 

(IC 95%) 

F p 

Autoeficácia 
a 4.42±.510 

[4.27 a 4.56] 

a 4.30±.604 
[4.00 a 4.60] 

a 4.30±.482 
[4.08 a 4.52] 

3.21±.872 
[2.48 a 3.94] 

10.953 <.001* 

Es
ta

do
s A

fe
tiv

os
 

Afeto pos. 
3.58±.716 

[3.38 a 3.78] 
3.66±.745 

[3.29 a 4.03] 
3.73±.458 

[3.53 a 3.94] 
3.73±.676 

[3.16 a 4.29] 
.315 .814 

Afeto neg. 
4.62±.473 

[4.49 a 4.75] 
4.67±.423 

[4.46 a 4.88] 
4.46±.573 

[4.20 a 4.72] 
4.43±.471 

[4.03 a 4.82] 
1.039 .379 

Tristeza 
4.53±.568 

[4.38 a 4.69] 
4.57±.456 

[4.34 a 4.79] 
4.34±.597 

[4.07 a 4.61] 
4.18±.654 

[3.63 a 4.58] 
1.479 .225 

Influência Social 
1.95±.752 

[1.74 a 2.16] 
2.35±.631 

[2.04 a 2.67] 
1.97±.869 

[1.57 a 2.36] 
1.96±.576 

[1.48 a 2.44] 
1.389 .251 

Facilidade de uso 
a 4.26±.573 

[4.11 a 4.42] 

a  4.11±.479 
[3.87 a 4.35] 

a   4.15±.533 
[3.91 a 4.40] 

3.53±.525 
[3.09 a 3.97] 

4.232 .007* 

Utilidade percebida 
4.15±.438 

[4.03 a 4.27] 
3.94±.458 

[3.71 a 4.16] 
3.95±.511 

[3.72 a 4.19] 
3.88±.365 

[3.57 a 4.18] 
1.930 .130 

Ex
pe

riê
nc

ia
 

A
fe

tiv
a 

 

Prazer 
3.75±.470 

[3.63 a 3.88] 
3.61±.502 

[3.36 a 3.86] 
3.80±.549 

[3.55 a 4.05] 
4.06±.398 

[3.73 a 4.40] 
1.632 .187 

Excitação 
3.07±.435 

[2.95 a 3.19] 
3.10±.338 

[2.93 a 3.27] 
3.20±.363 

[3.03 a 3.37] 
3.38±.198 

[3.21 a 3.54] 
1.696 .173 

Domínio 
3.82±.492 

[3.69 a 3.96] 
3.56±.635 

[3.24 a 3.87] 
3.65±.451 

[3.44 a 3.85] 
3.65±.573 

[3.17 a 4.13] 
1.478 .225 

Atitude face à 
experiencia de uso 

4.13±.448 
[4.00 a 4.25] 

3.97±.717 
[3.62 a 4.33] 

4.04±.413 
[3.85 a 4.22] 

4.22±.490 
[3.81 a 4.63] 

.682 .565 

Intenção de uso 
4.11±.705 

[3.92 a 4.31] 
4.08±.862 

[3.65 a 4.51] 
4.29±.582 

[4.02 a 4.55] 
3.69±.651 

[3.14 a 4.23] 
1.387 .251 

Experiência c/TIC 
a 2.98±.611 

[2.81 a 3.15] 

a  2.80±.826 
[2.39 a 3.21] 

a 2.67±.907 
[2.25 a 3.08] 

1.63±.628 
[1.10 a 2.15] 

8.339 <.001* 

*significância do teste p < 0.05 (ANOVA) 

a Médias com a mesma letra, dentro da mesma linha, não apresentam diferenças significativas pelo teste de Scheffe (p > 0.05) 

Dos resultados dos testes relativamente à análise de variância da dimensão 

perceção de autoeficácia em função da idade, conclui-se que houve diferenças 

significativas entre os grupos de idades (F(3, 96) = 10.953, p < .001; ηp
2 = .26). As 

comparações grupo a grupo com o teste de Scheffé mostram que existem diferenças 

significativas (p <0.05) quando comparamos os indivíduos de +46 anos (M=3.21, com 

IC 95% [2.48 a 3.94]) revelam menor perceção de autoeficácia comparativamente com 

os indivíduos dos restantes grupos. A dimensão do efeito foi analisada com o eta 

quadrado parcial (ηp
2=.26) verifica-se que a idade ter um efeito elevado na perceção de 

autoeficácia. 
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Na análise de variância da variável Facilidade de uso em função da idade, houve 

diferenças significativas entre os grupos de idades (F(3, 96) = 4.232, p= .007; ηp
2= .12). 

Segundo as comparações grupo a grupo com o teste de Scheffé mostram que existem 

diferenças significativas (p <0.05), os indivíduos do grupo de idades 18 aos 25 anos 

(M=4.26, com IC 95% [4.11 a 4.42]) revelam maior facilidade em utilizar o Portal do 

Utente comparativamente com os indivíduos com mais idade (+46) (M=3.53, com IC 

95% [3.09 a 3.97]). A dimensão do efeito foi analisada com o eta quadrado parcial (ηp
2 

= .12) que nos mostra que a idade tem um efeito moderado na facilidade de uso do 

Portal do Utente. 

Os resultados relativamente à experiência com as TIC por grupo de idades, 

mostram que houve diferenças significativas entre os grupos de idades (F(3, 96) = 8,339 p 

= .000; ηp
2= .021). As comparações com o teste de Scheffé mostram que as diferenças 

significativas se localizam apenas quando comparamos os indivíduos com mais idade 

(+46 anos) (M=1.63, com IC 95% [1.10 a 2.15]) estes revelam menor experiência com 

as TIC comparativamente aos indivíduos dos restantes grupos. A dimensão do efeito foi 

analisada com o eta quadrado parcial (ηp
2 = 0.21) que nos mostra que a idade tem um 

efeito moderado na experiência com as TIC. 

Por sua vez a dimensão estado afetivo positivo (F(3, 96) = .315 p = .814; ηp
2= .010, 

estado afetivo negativo F(3, 96) = 1.039 p = .379; ηp
2= .031, estado afetivo de tristeza F(3, 

96) = 1.479 p = .225; ηp
2= .044, a influência social  F(3, 96) = 1.389 p = .251; ηp

2= .042 , 

utilidade percebida F(3, 96) = 1.930 p = .130; ηp
2= .057, experiência afetiva de domínio 

F(3, 96) = 1.478 p = .225; ηp
2= .044, experiência afetiva de prazer F(3, 96) = 1.632 p = .173; 

ηp
2= .049, experiência afetiva de excitação F(3, 96) = 1.696 p = .173; ηp

2= .050, atitude 

face à experiência de uso F(3, 96) = .682 p = .565; ηp
2= .021 e intenção de uso F(3, 96) = 

1.387 p = .251; ηp
2= .042 em função da idade, não apresentam diferenças significativas 

(cf. Tabela 19, informação detalhada do teste de Scheffé no Anexo III, Tabela 31). 

Análise das dimensões por situação profissional  

Nos resultados dos testes, relativamente à análise de variância das dimensões em 

função da situação profissional, foram criados três grupos (estudante, 

estudante/trabalhador e trabalhador).  
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Tabela 20: Análise em função da situação profissional nas dimensões (ANOVA) e análise das diferenças 

entre as médias dos grupos (teste de Scheffé). 

Dimensões 

Estudante 
(n=50) 
M±DP 

(IC 95%) 

Est./Trabalhador 
(n=9) 
M±DP 

(IC 95%) 

Trabalhadores 
(n=41) 
M±DP 

(IC 95%) 

F p 

Autoeficácia 
4.35±.497 

[4.21 a 4.49] 
4.59±.494 

[4.21 a 4.97] 
4.11±.765 

[3.86 a 4.35] 
3.093 .050* 

Es
ta

do
s A

fe
tiv

os
 

Afeto pos. 
3.48±.730 

[3.27 a 3.69] 
3.93±.632 

[3.45 a 4.42] 
3.77±.546 

[3.59 a 3.94] 
3.183 .046* 

Afeto neg. 
4.62±.500 

[4.48 a 4.76] 
4.62±.636 

[4.13 a 5.11] 
4.52±.442 

[4.38 a 4.66] 
.487 .613 

Tristeza 
4.51±.582 

[4.34 a 4.67] 
4.71±.362 

[4.43 a 4.99] 
4.37±.575 

[4.19 a 4.55] 
1.570 .213 

Influência Social 
2.11±.737 

[1.90 a 2.32] 
1.74±.703 

[1.20 a 2.28] 
1.98±.778 

[1.74 a2.23] 
1.052 .353 

Facilidade de uso 
4.18±.554 

[4.02 a 4.33] 
4.28±.537 

[3.87 a 4.69] 
4.10±.607 

[3.91 a 4.30] 
.399 .672 

Perceção da utilidade 
4.12±.459 

[3.99 a 4.25] 
3.96±.232 

[3.78 a 4.14] 
3.97±.489 

[3.82 a 4.13] 
1.405 .250 

Ex
pe

riê
nc

ia
  

A
fe

tiv
a 

 

Prazer 
3.69±.451 

[3.56 a 3.81] 
3.57±.472 

[3.21 a 3.94] 
3.90±.523 

[3.73 a 4.06] 
2.914 .059 

Excitação 
a 3.00±.365 

[2.89 a 3.10] 

ab 3.18±.474 
[2.81 a 3.54] 

b 3.28±.366 
[3.16 a 3.39] 

6.448 .002* 

Domínio 
3.74±.521 

[3.60 a 3.89] 
3.63±.558 

[3.26 a 4.12] 
3.71±.529 

[3.54 a 3.87] 
.076 .926 

Atitude face à 
experiência de uso 

4.03±.530 
[3.87 a 4.18] 

4.00±.451 
[3.65 a 4.35] 

4.18±.468 
[4.04 a 4.33] 

1.280 .283 

Intenção de uso 
4.12±.773 

[3.90 a 4.34] 
4.06±.583 

[3.61 a 4.50] 
4.11±.676 

[3.90 a 4.32] 
.031 .970 

Experiência com TIC 
a 2.96±.648 

[2.78 a 3.14] 

a 3.19±.729 
[2.63 a 3.75] 

2.46±.881 
[2.18 a 2.73] 

6.436 .002* 

*p  < 0.05 (ANOVA) 

 a,b Médias com a mesma letra, dentro da mesma linha, não apresentam diferenças significativas pelo teste de Scheffe (p > 0.05) 

 

Na dimensão perceção de autoeficácia (F(2, 97)= 3.093, p= .050; ηp
2= .06) e na 

dimensão estado afetivo positivo (F(2, 97)= 3.183, p= .046; ηp
2= .06) em função da 

situação profissional, existem diferenças significativas, contudo, após verificação das 

comparações grupo a grupo com o teste de Scheffé, as diferenças não são significativas 

entre os grupos.  

Na análise de variância da escala experiência afetiva em função da situação 

profissional, na dimensão experiência afetiva de excitação (F(2, 97) = 6.448, p= .002, ηp
2= 

.12). As diferenças são significativas (p= .002) os estudantes (M=3.00, com IC 95% 
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[2.89 a 3.10]) possuem menor experiência afetiva de excitação perante o uso do Portal 

do utente em relação ao grupo de trabalhadores (M=3.28, com IC 95% [3.16 a 3.39]). 

Na análise de variância da dimensão experiência com as TIC em função da 

situação profissional, houve diferenças significativas entre os grupos (F(2, 97) = 6.436, p= 

.002, ηp
2= .12). Segundo as comparações grupo a grupo com o teste de Scheffé, as 

diferenças são significativas (p= 0.37) entre os indivíduos do grupo trabalhadores (M= 

2.46, com IC 95% [2.18 a 2.73]) possuem menos experiência com as TIC 

comparativamente com os indivíduos estudantes (M=2.96, com IC 95% [2.78 a 3.14]) e 

com os indivíduos estudantes/trabalhadores (M=3.19, com IC 95% [2.63 a 3.75]). 

Não houve diferenças significativas face às restantes dimensões em estudo (cf. 

Tabela 20 e Anexo III, Tabela 32). 
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Análise das dimensões por habilitações escolares 

Com o objetivo de verificar se existem diferenças nas dimensões em estudo por 

habilitações escolares foram categorizadas em três grupos (habilitações até ao 9º ano, 

até ao 12º ano e Licenciatura +). 

Tabela 21: Análise da variância (ANOVA) e análise das diferenças entre as médias dos grupos por 
habilitações escolares nas diversas dimensões (teste de Scheffé)  

Dimensões 

9º Ano 
(n=13) 
M±DP 

(IC 95%) 

12º Ano 
(n=53) 
M±DP 

(IC 95%) 

Licenciatura + 
(n=34) 
M±DP 

(IC 95%) 

F p 

Autoeficácia 
3.56±.644 

[3.18 a 3.95] 

a 4.38±.519 
[4.23 a 4.52] 

a 4.38±.636 
[4.16 a 4.60] 

11.271 < .001* 

Es
ta

do
s A

fe
tiv

os
 

Afeto positivo 
3.80±.577 

[3.45 a 4.15] 
3.57±.669 

[3.38 a 3.75] 
3.69±.695 

[3.45 a 3.93] 
.788 .458 

Afeto negativo 
4.43±.489 

[4.14 a 4.73] 
4.58±.490 

[4.45 a 4.72] 
4.64±.486 

[4.47 a 4.80] 
.824 .442 

Tristeza 
4.22±.513 

[3.91 a 4.53] 
4.48±.584 

[4.32 a 4.64] 
4.55±.548 

[4.36 a 4.74] 
1.703 .188 

Influência Social 
ab 2.15±.823 
[1.66 a 2.65] 

a 2.18±.761 
[1.97 a 2.39] 

b1.75±.641 
[1.52 a 1.97] 

3.826 .025* 

Facilidade de uso 
3.71±.380 

[3.48 a 3.94] 

a 4.18±.542 
[4.03 a 4.33] 

a 4.29±.607 
[4.08 a 4.50] 

5.284 .007* 

Utilidade percebida 
3.79±.355 

[3.58 a 4.01] 
4.10±.459 

[3.98 a 4.23] 
4.05±.474 

[3.89 a 4.22] 
2.435 .093 

Ex
pe

riê
nc

ia
 

A
fe

tiv
a 

Prazer 
3.90±.411 

[3.65 a 4.15] 
3.73±.507 

[3.59 a 3.87] 
3.76±.505 

[3.58 a 3.94] 
.579 .562 

Excitação 
3.28±.289 

[3.10 a 3.45] 
3.08±.375 

[2.98 a 3.18] 
3.15±.452 

[2.99 a 3.30] 
1.374 .258 

Domínio 
3.51±.592 

[3.15 a 3.87] 
3.75±.525 

[3.60 a 3.89] 
3.77±.485 

[3.60 a 3.94] 
1.310 .275 

Atitude face à 
experiência de uso 

4.17±.438 
[3.91 a 4.44] 

4.03±.528 
[3.89 a 4.18] 

4.14±.481 
[3.97 a 4.31] 

.685 .507 

Intenção de uso 
4.00±.577 

[3.65 a 4.35] 
4.10±.768 

[3.89 a 4.32] 
4.16±.682 

[3.92 a 4.40] 
.243 .785 

Experiência com as 
TIC 

1.87±.586 
[1.52 a 2.23] 

a 2.82±.738 
[2.61 a 3.02] 

a 3.05±.730 
[2.79 a 3.30] 

12.843 < .001* 

*p < 0.05 (ANOVA) 

 a,b Médias com a mesma letra, dentro da mesma linha, não apresentam diferenças significativas pelo Teste de Scheffe (p > 0.05) 

 

 

Relativamente à dimensão perceção de autoeficácia em função das habilitações 

escolares, houve diferenças significativas entre os grupos (F(2, 97)= 11.271, p= .000, ηp
2= 

.19). Segundo as comparações grupo a grupo com o teste de Scheffé existem diferenças 
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significativas (p <.001) que se observam nos indivíduos do grupo com habilitações 

superiores Licenciatura+ (M=4.38, com IC 95% [4.16 a 4.60]) e o grupo com 

habilitações a nível de 12º Ano (M=4.38, com IC 95% [4.23 a 4.52]) que apresentam 

maior perceção de autoeficácia quando comparados com os indivíduos com habilitações 

a nível de 9º Ano (M=3.56, com IC 95% [3.18 a 3.95]). A dimensão do efeito mostra 

que o nível académico dos participantes tem um efeito moderado (ηp
2= 0.19) na 

perceção da autoeficácia. 

Na análise de variância da dimensão influência social em função das 

habilitações escolares, houve diferenças significativas (F(2, 97)= 3.826, p= .025; ηp
2= 

.07), após a verificação das comparações, as diferenças são significativas (p= .031) o 

grupo com habilitações escolares a nível de 12º Ano (M=2.18, com IC 95% [1.97 a 

2.39] apresentam maior influência social comparativamente com os indivíduos que 

possuem habilitações a nível superior (M=1.75, com IC 95% [1.52 a 1.97]). 

Na análise de variância na dimensão Facilidade de uso em função das 

habilitações escolares, houve diferenças significativas entre os grupos (F(2, 97)= 5.284, 

p= .007; ηp
2= .10). Segundo as comparações, os indivíduos com o 9º ano (M=3.71, com 

IC 95% [3.48 a 3.94]) têm mais dificuldades em utilizar o Portal do Utente 

comparativamente com os indivíduos dos restantes grupos. 

Na análise da dimensão experiência com as TIC em função das habilitações 

escolares, houve diferenças significativas entre os grupos (F(2, 97)= 12.84, p < .001; ηp
2= 

.021). A dimensão do efeito (ηp
2= 0.21) mostra que as habilitações escolares têm um 

efeito moderado na experiência com as TIC. Segundo as comparações com o teste de 

Scheffé, os indivíduos com o 9º ano de escolaridade (M=1.87, com IC 95% [1.52 a 

2.23]) possuem menor experiência com as TIC comparativamente com os indivíduos 

dos dois grupos (p < .001).  

Como se pode observar na Tabela 21 (e informação detalhada do teste de 

Scheffé no Anexo III, Tabela 33), não se registam diferenças significativas face às 

restantes variáveis em estudo. 
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Discussão 

No total a nossa amostra contou com cem participantes com idades superiores a 

18 anos, sendo que 72 são homens e 28 mulheres, 50% dos participantes a nível de 

habilitações escolares possui o secundário (50%) e perante a situação profissional 

metade da amostra (50%) encontra-se a estudar.  

Relativamente às questões sobre o uso do sistema nacional de saúde 56 % dos 

indivíduos o SNS é a única assistência médica que possui, 68% vai no mínimo uma vez 

por ano a uma consulta médica e 71% quando necessitada de uma consulta aguarda 

agendamento para o seu médico de família. Verificámos que 81% dos participantes não 

costuma ser contactado pelo SNS (por exemplo, para marcação de rastreios, consultas 

de rotina, sessões de esclarecimento, vacinações, campanhas de sensibilização) e grande 

parte dos inquiridos (62%) desconhecia o Portal do Utente. 

Considerando os resultados da análise descritiva das dimensões em estudo, para 

os estados afetivos foi questionado aos participantes para se focarem nos seis meses 

anteriores ao preenchimento do questionário, constata-se que a amostra em estudo 

apresenta em média valores elevados de estados afetivos de afeto negativo e de tristeza, 

seguido das dimensões de perceção de autoeficácia, facilidade de uso e intenção de uso 

do Portal do Utente. Com valores médios menores temos a dimensão influência social e 

a experiência com as TIC. 

Nas análises da fiabilidade dos itens das dimensões em estudo a Perceção de 

autoeficácia (0.87) o Afeto Positivo (0.81), Facilidade de Uso (0.85), Utilidade 

Percebida (0.83) e a experiência afetiva de Prazer (0.87) mostraram boa consistência 

interna, a Atitude face à experiência de uso com o Portal de Utente obteve excelente 

consistência interna (0.94); as restantes dimensões tiveram consistência interna média, 

com exceção da dimensão experiência afetiva de Excitação (0.41), que obteve 

consistência interna medíocre.  

Através do teste t de Student, verificámos não existirem diferenças significativas 

nas médias por género em nenhuma das dimensões em estudo, porém, o género 

masculino apresentou médias ligeiramente superiores que o género feminino. No 

entanto, nos estados afetivos, na dimensão afeto positivo (M=3.63; DP=.717), na 

dimensão experiência afetiva de prazer (M=3.85; DP=.501), experiência afetiva de 

domínio (M=3.76; DP=.553) e a experiência afetiva de excitação (M=3.21; DP=.442) 
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foi o género feminino que obteve médias mais elevadas. Foram também as mulheres 

que em média acharam o portal fácil de utilizar (M=4.24; DP=.599) e apresentaram uma 

atitude mais positiva face à experiência de uso (M=4.20; DP=.502). 

Através de análises univariadas da variância (ANOVAS) testámos as dimensões 

do questionário em função dos grupos de idade, observámos diferenças significativas na 

perceção de autoeficácia e na facilidade de uso, são os indivíduos mais velhos (+46 

anos) que apresentam menor perceção de autoeficácia e acham o Portal mais difícil de 

utilizar. Isto poderá dever-se à falta de experiência com as TIC, pois, foi o grupo que 

obteve os resultados mais baixos. No inverso, os indivíduos mais novos acham que o 

portal é fácil de usar, provavelmente porque foram os indivíduos que declararam possuir 

maior experiência com as TIC. 

Nos resultados da análise por situação profissional, verificámos diferenças 

significativas na experiência afetiva com a tecnologia: na dimensão experiência afetiva 

de excitação, o grupo que trabalha experienciou maior atenção mental em resposta ao 

estímulo (experiência de uso do Portal do Utente), podendo estas diferenças serem 

justificadas pela falta de experiência com as TIC que o grupo de trabalhadores 

apresentou comparativamente ao grupo de estudantes, já que este último grupo 

apresentou maior experiência com as TIC e menor experiência afetiva de excitação. 

Podendo ser justificado, pelo fator novidade para o grupo de trabalhadores; já os 

estudantes podem achar a tarefa menos estimulante uma vez que possuem maior 

experiência com as TIC. 

Relativamente aos resultados para as habilitações escolares, são os indivíduos 

que possuem habilitações a nível superior que apresentam maior perceção de 

autoeficácia. Na dimensão influência social, é o grupo que possui habilitação ao nível 

de secundário que apresenta maior influência social. Na facilidade de uso são os 

indivíduos que possuem habilitações a nível de 9ºano que acham o Portal do utente 

difícil de usar, efetivamente é este último grupo que possuem menor experiência com as 

TIC, logo sendo o Portal do Utente uma ferramenta tecnológica pode-se refletir numa 

maior dificuldade de uso. 
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Modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde (Portal do Utente) 

Foi utilizado o software AMOS (v.21, SPSS) para procedermos à análise de 

trajetórias (Path Analysis) que é uma aplicação particular da AEE, esta técnica é comum 

designar-se por “modelação causal”, através de relações estruturais, que refletem 

hipóteses causais sobre efeitos diretos e indiretos de variáveis manifestas, que nos 

permitem testar hipóteses de medição e de moderação entre variáveis. Por sua vez, 

permite-nos demonstrar se o modelo suporta, ou não, a teoria de causalidade (Marôco, 

2014, p.7). Assim, um modelo constitui um conjunto específico de relações de 

dependência que pode ser testado empiricamente (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

1998). 

De seguida, realizámos o processo de agregação parcial do modelo, através do 

uso de parcelamento de itens. Este processo é comum ser usado na modelação por 

equações estruturais (SEM) nos modelos de Path Analysis. Este processo reduz o 

número de parâmetros a serem estimados, a diminuição do erro de medida e a 

probabilidade de gerar variáveis mais próximas da distribuição normal, constituem as 

principais vantagens da agregação parcial de modelos, em especial no uso de pequenas 

amostras (Bagozzi & Edwards, 1998; Bandalos & Finney, 2001). Por vezes é designado 

de parcelização, ou seja, trata-se de calcular a média de várias variáveis observadas que 

se supõe serem psicometricamente homogéneas ou unidimensionais (Bandalos & 

Finney, 2001; Bandalos, 2002).  

Uma razão comum citada por defensores do parcelamento de itens é que as 

soluções parcelares resultam num melhor ajuste do modelo aos dados em comparação 

com soluções baseadas em itens (Bagozzi & Heatherton, 1994; Michael & Bachelor, 

1988; Takahashi & Nasser, 1996; Thompson & Melancon, 1996 cit. por Bandalo & 

Finney, 2001; Bagozzi & Edwards, 1998; Matsunaga, 2008).  

Atendendo às vantagens enumeradas, realizámos o parcelamento de itens, 

substituímos a variável no modelo por uma variável observada/manifesta gerada a partir 

da média de dois ou mais itens formadores da variável latente original. Uma vez que, ao 

se usar a média como unidade básica de análise em SEM, resulta na estimativa de 

menos parâmetros no modelo, porque as cargas fatoriais e as variações de erro de 

medição só precisa ser estimado para cada parcela, em vez de para cada item. 
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A partir do Amos Graphics, realizamos a estruturação em forma de diagrama, ou 

seja, o modelo conceptual é transformado de forma a construir o diagrama de trajetórias 

(path diagram), que representa as relações teóricas a testar.   

A avaliação do modelo foi realizada a partir dos índices de ajustamento e da 

significância estatística dos coeficientes de regressão estimados. A avaliação da 

qualidade de ajustamento (goodness-of-fit) efetuou-se através do teste do qui-quadrado e 

respetivo coeficiente de significância: níveis de p-values esperados deverão ser >.05, 

indicando que as matrizes de dados observados e estimados não são estatisticamente 

distintas (Ullman, 2006). Contudo, face ao facto de este teste ser muito sensível a 

condições como a não normalidade da distribuição dos dados, o número de parâmetros e 

o tamanho da amostra (Hair, Anderson, Tatham & Black, 1998, Marôco, 2014), é 

recomendável complementar esta análise através de outros índices. Assim, foram tidos 

em consideração os seguintes índices: Goodness of Fit Index [GFI]; Comparative Fit 

Index [CFI]; Root Mean Square Error of Approximation [RMSEA]. Tivemos como 

referência os valores dos índices de qualidade de ajustamento adotados por Marôco 

(2014, p. 55, Tabela 4.1). A significância dos coeficientes de regressão foi avaliada após 

a estimação dos parâmetros pelo método da máxima verosimilhança. A significância 

dos efeitos diretos, indiretos e totais foram avaliadas, consideram-se significativos os 

efeitos com p ≤ 0.05.  

Análise dos pressupostos  

A verificação de outliers foi feita pela análise do quadrado das distâncias de 

Mahalanobis (D2), uma observação (número 31) apresentou valores de D2 que sugeria a 

remoção, assim, a análise foi feita sem esta observação.  

Análise do modelo 

Procedemos à estimou-se das relações, a Figura 2 e a Tabela 22, apresentam os 

resultados dos testes ao modelo proposto. 

O teste do Qui-Quadrado (χ2
(23) = 59.30; p = .002) é significativo, no entanto, 

outros índices são avaliados (χ2/df = 1.85; CFI = .926; GFI = .921; RMSE = .093). Com 

a análise dos resultados verificamos que o modelo apresenta um bom ajustamento aos 

dados. Os coeficientes de determinação (R2) mostram que o modelo explica 25% da 

variância da Utilidade Percebida, 26% da Perceção de Autoeficácia, 44% da Facilidade 
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de Uso, 46% da Atitude face à Experiência de Uso e, finalmente, 39% da variância da 

Intenção de Uso do Portal do Utente.  

Os resultados da análise de trajetórias mostra a existência de trajetórias que não 

são estatisticamente significativas (p >.05), o que levou à rejeição das hipóteses H2b, 

H3b, H4, H5, H8, H9, H10a, H10b, H11a e H11b. 

Figura 2: Resultados do modelo conceptual aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde (estimativas 
padronizadas) 
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Tabela 22: Análise dos coeficientes (padronizados e não padronizados) e significância das relações dos 
constructos 

Relações entre os constructos Coeficientes 
padronizados 

Coeficientes 
não 

padronizados 
Sig. 

Perc_Autoef  Exp_TIC .511 .410 < .001 
Fac_Uso  Perc_Autoef .661 .596 < .001 
Ut_Perc  Inf_Social .149 .092 .089 
Ut_Perc  Fac_Uso .411 .328 < .001 
Ut_Perc  Exp_TIC .150 .087 .108 
Atit_Uso  Ut_Perc .179 .166 .032 
Atit_Uso  Trist -.029 -.022 .752 
Atit_Uso  Afe_Pos .240 .152 .005 
Atit_Uso  Afe_Neg .043 .037 .651 
Atit_Uso  Prazer .349 .312 < .001 
Atit_Uso  Domínio .157 .131 .063 
Atit_Uso  Excitação .078 .083 .385 
Atit_Uso  Fac_Uso .149 .110 .076 
Int_Uso  Atit_Uso .329 .542 < .001 
Int_Uso  Inf_Social -.008 -.008 .919 
Int_Uso  Perc_Autoef .196 .215 .062 
Int_Uso  Ut_Perc .403 .616 < .001 
Int_Uso  Fac_Uso -.106 -.129 .344 

              
 

Ajustamento do modelo 

Na análise dos resultados constatámos que o modelo possui trajetórias que não 

são estatisticamente significativas, o que sugere ajustamentos. Assim, testámos um 

segundo modelo que após a modificação é diferente em alguns aspetos. Das dezoito 

hipóteses iniciais dez hipóteses foram rejeitadas, enquanto, uma nova hipótese é 

proposta para inclusão no modelo, ou seja, a hipótese H13: A experiência afetiva de 

prazer tem efeito direto e positivo na utilidade percebida pelo utilizador do Portal do 

Utente.  

Esta hipótese não é sustentada teoricamente em nenhum estudo. Contudo, releva-se ser 

estatisticamente significativa o que nos pode remeter para algumas reflexões teóricas. 

Com base no suporte teórico, se a avaliação da experiência afetiva de prazer mede o 

quanto agradável ou desagradável pode ser a reação que um indivíduo experimenta 

quando é exposto a um dado estímulo essa reação poderá influenciar diretamente a 

utilidade percebida. Uma vez que, esta última é entendida como o nível de vantagem 

percebido pelo indivíduo aquando da utilização de um sistema específico para 

desempenhar determinadas funções. Portanto, se o indivíduo avalia a experiência afetiva 
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com prazer ou desprazer quando está a experimentar a tecnologia é natural que vá 

influenciar a avaliação cognitiva de utilidade, mesmo que esta utilidade seja uma 

perceção influenciada inconscientemente pelo estímulo agradável, ou não, que o 

indivíduo experimentou, logo parece pertinente manter esta hipótese em estudo. 

No modelo ajustado, os coeficientes associados às trajetórias testadas são todos 

positivos e estatisticamente significativos (p <.001) (cf. Figura 3 e Tabela 23). 

Figura 3: Modelo ajustado (estimativas padronizadas) 
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Tabela 23: Análise dos coeficientes (padronizados e não padronizados) e significância das relações dos 

constructos 

Relações entre os constructos 
Coeficientes 

padronizados 

Coeficientes não 

padronizados 
Sig. 

Perc_Autoef  Exp_TIC .511 .410 < .001 

Fac_Uso  Perc_Autoef .661 .596 < .001 

Ut_Perc  Fac_Uso .422 .332 < .001 

Ut_Perc  Prazer .375 .358 < .001 

Atit_Uso  Ut_Perc .281 .274 < .001 

Atit_Uso  Afe_Pos .299 .198 < .001 

Atit_Uso  Prazer .356 .331 < .001 

Int_Uso  Atit_Uso .309 .499 < .001 

Int_Uso  Ut_Perc .424 .666 < .001 
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Na comparação da bondade do ajustamento dos modelos, (cf. Quadro 1), 

podemos observar que todos os índices estão dentro dos limites aceitáveis, porém o 

modelo ajustado, apresenta melhores índices de qualidade de ajustamento em relação ao 

primeiro. Em particular, o teste do Qui-Quadrado (χ2
(16) = 24.20; p = .085), indicando 

que a matriz de covariância observada e a matriz de covariância estimada dada pelo 

modelo não diferem significativamente. O teste qui-quadrado normalizado (χ2/df = 

1.51) no segundo modelo produz um valor inferior ao máximo recomendado. Em 

relação ao valor de RMSEA o segundo modelo apresenta valores inferiores ao limite 

recomendado de 0.08 (Marôco, 2014). Nos restantes índices de ajustamento, CFI e GFI, 

os modelos apresentam valores de corte ≥0.90, o que nos permite aferir que os valores 

são indicadores de bom ajustamento, nos dois modelos. Da análise dos dados podemos 

concluir que o modelo modificado mostra bom ajuste aos dados, sendo robusto em 

termos de validade estatística e com suporte teórico. 
 

Quadro 1: Resumo dos modelos (hipóteses e respetivas medidas de ajustamento) 

Modelo Hipóteses 

presentes 

Estatísticas e índices de qualidade de ajustamento 

x2 g.l. p x2/df CFI GFI RMSE 

Modelo 1 8/18 59.30 23 .002 1.85 .926 .921 .093 

Modelo 2 9/19 24.20 16 .085 1.51 .967 .943 .072 

 

Efeitos das trajetórias 

Na Tabela 24, podemos analisar os efeitos padronizados diretos, indiretos e 

totais entre as variáveis independentes e, mais importante, o seu peso na formação da 

intenção de uso (variável dependente). Os efeitos diretos com maior peso no modelo 

ajustado são: a perceção de autoeficácia na facilidade de uso (.66), a experiência com as 

TIC na perceção de autoeficácia (.51), a facilidade de uso na utilidade percebida (.42), a 

experiência afetiva de prazer na atitude face à experiência de uso (.35), a atitude face à 

experiência de uso na intenção de uso do Portal do utente (.30), o estado afetivo positivo 

na atitude face à experiência de uso (.29) e, por último, a utilidade percebida na atitude 

face à experiência de uso (.28), sugerindo a existência de relações altamente 

significativas entre estes constructos.  

Além disso, a experiência afetiva de prazer teve um forte impacto indireto na intenção 

de uso do Portal do Utente através dos mediadores utilidade percebida e atitude face à 
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experiência de uso, tal como, o efeito indireto da experiência com as TIC na facilidade 

de uso através do mediador perceção de autoeficácia.  

O modelo ajustado explica 39% da variabilidade das opiniões relativas à intenção de 

uso do Portal do Utente. 

Tabela 24: Efeitos padronizados diretos, indiretos e totais entre os constructos do modelo 

 Prazer Exp_TIC Afe_Pos Perc_Autoef Fac_Uso Ut_Perc Atit_Uso 
Perc_ 
Autoef 

D   .511      
I        
T  .511      

Fac_Uso 
D     .661    
I  .338      
T  .338  .661    

Ut_Perc 
D .375    .422   
I  .142  .279    
T .375 .142  .279 .422   

Atit_Uso 
D .356  .299   .281  
I .106 .040  .078 .119   
T .461 .040 .299 .078 .119 .281  

Int_Uso 
D       .424 .309 
I .302 .073 .092 .142 .215 .087  
T .302 .073 .092 .142 .215 .510 .309 

Nível de significância .05 
D= Efeito direto; I = Efeito indireto;  T = Efeito total 
 

Análise das hipóteses de investigação 

A partir das dezoito hipóteses testadas no modelo inicial, dez foram 

posteriormente excluídas por não serem estatisticamente significativas, porém, oito 

hipóteses foram estatisticamente significativas (p<0,001). Além disso, uma nova relação 

(H13: A experiência afetiva de prazer tem efeito direto e positivo na utilidade percebida 

pelo utilizador do Portal do Utente) foi testada sendo uma componente essencial na 

estrutura causal, foi adicionada essa trajetória ao modelo, ficando o modelo ajustado 

com um total de nove hipóteses com valores estatisticamente significativos. 

A partir da análise das cargas fatoriais, t-values e significância das relações, os 

resultados do teste de hipóteses são apresentados na tabela a seguir. 
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Tabela 25: Análise das hipóteses em estudo 

Trajetória Hipóteses Beta t-values Resultado 

Int_Uso  Atit_Uso H1 .309 <.001 Aceite 

Perc_Autoef  Exp_TIC H2a .511 < .001 Aceite 

Ut_Perc  Exp_TIC H2b .150 .108 Não suportada 

Fac_Uso  Perc_Autoef H3a .661 <.001 Aceite 

Int_Uso  Perc_Autoef H3b .196 .062 Não suportada 

Atit_Uso  Excitação H4 .078 .385 Não suportada 

Atit_Uso  Domínio H5 .157 .063 Não suportada 

Atit_Uso  Prazer H6 .356 <.001 Aceite 

Atit_Uso  Afe_Pos H7 .299 <.001 Aceite 

Atit_Uso  Afe_Neg H8 .043 .651 Não suportada 

Atit_Uso  Tristeza H9 -.029 .752 Não suportada 

Ut_Perc  Inf_Social H10a .149 .089 Não suportada 

Int_Uso  Inf_Social H10b -.008 .919 Não suportada 

Ut_Perc  Fac_Uso H11a .411 <.001 Aceite no 1º modelo 

Int_Uso  Fac_Uso H11b -.106 .344 Não suportada 

Ut_Perc  Fac_Uso H11c .422 <.001 Aceite 

Atit_Uso  Ut_Perc H12a .281 <.001 Aceite 

Int_Uso  Ut_Perc H12b .424 <.001 Aceite 

Ut_Perc  Prazer H13 .375 <.001 Aceite 

 

Discussão 

A partir dos modelos presentes na literatura, desenvolvemos um modelo de 

aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde, incorporando fatores que consideramos 

pertinentes. Para avaliar o nosso modelo recorremos à análise estatística da modelação 

por equações estruturais (SEM), com o método de path analysis. O modelo foi 

composto por treze constructos que deram origem a 18 hipóteses de investigação. 

Os resultados mostraram existir trajetórias que não eram estatisticamente 

significativas (p>.05), o que levou à rejeição de dez hipóteses, posteriormente, foi 

incluída uma nova hipótese, estatisticamente significativa. Torna-se importante 

sublinhar, que não é só significativa estatisticamente como nos parece ter suporte 

teórico reflexivo, por esse motivo decidimos pela sua inclusão. O modelo foi novamente 

testado, agora com nove hipóteses em estudo.  
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Com a análise dos resultados o modelo ajustado explica 39% da variação na 

intenção de uso do Portal do Utente, apresenta bom ajuste aos nossos dados, força 

preditiva em termos de validade estatística e construções que provaram ser sólidas nas 

várias configurações. As nove hipóteses foram todas positivas e estatisticamente 

significativas, sendo os seus pressupostos confirmados.  

Neste sentido, verifica-se que 26% da variação é explicada pela perceção de 

autoeficácia; 33% pela utilidade percebida; 39% pela intenção de uso; 44% pela 

facilidade de uso, e o resultado mais significativo de 46% da variação é explicada pela 

atitude face à intenção de uso.  

Os resultados demonstram que, de facto, a facilidade de uso influencia 

positivamente a utilidade percebida. Através do teste de coeficiente de trajetória 

verifica-se que a associação entre as variáveis é elevada (.42) revelando que quanto 

maior a perceção de facilidade de uso, maior é a utilidade percebida do Portal do 

Utente. 

A Experiência com as TIC é um constructo novo neste campo de investigação, 

não encontrámos nenhum estudos onde tenha sido examinado o seu efeito. No nosso 

estudo mostrou-se ser significativa para determinar a Perceção de Autoeficácia, os 

utilizadores percecionam maior autoeficácia se possuírem experiência com as TIC; quer 

dizer, indiretamente a experiência permite aos utilizadores perceberem o sistema como 

fácil de usar, através da perceção de autoeficácia. Verificámos uma influência 

significativa da Perceção de Autoeficácia sobre a Facilidade de Uso, o que quer dizer 

que esta desempenha um papel importante na formação das perceções dos participantes 

sobre a rapidez com que o seu funcionamento pode ser aprendido e como é simples de 

usar, confirmando os achados dos estudos de Aggelidis e Chatazoglou (2009) e de 

Kulviwat, Bruner II e Neelankavil (2014). Contrariamente, no estudo de Venkatesh, 

Moris, Davis e Davis (2003) os autores não confirmaram nenhum efeito significativo da 

autoeficácia. 

O efeito positivo da Facilidade de Uso na Utilidade Percebida encontrado neste 

estudo é consistente com pesquisas anteriores (Davis, 1985, 1989, 1993; Wilson & 

Lankton, 2004; Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Davis 2007; Lankton & Wilson, 

2007; Ernstmann, Ommen, Neumann, Hammer, Voltz & Pfaff, 2009; Jung & Loria, 

2012; Dünnebeil, Sunyaev, Blohm, Leimeister & Kremar, 2012; Wilkowska, Ziefle & 

Alagoz, 2012). Os resultados confirmam que, num contexto de uso das TIC por 
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utilizadores, julgamentos sobre a utilidade de um sistema tecnológico são afetadas pelo 

sentido de simplicidade e conveniência com a qual possa ser usado. No entanto, e no 

nosso estudo, a Utilidade Percebida teve um efeito positivo e direto na Atitude face à 

Experiência de Uso, mas o mesmo tipo de influência, sobre a última, pela Facilidade de 

Uso não se confirmou. O efeito desta sobre aquela é indireto, via a Utilidade Percebida 

o que corrobora os resultados de Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco e Clark (2007). 

Assim, a utilidade percebida tem maior contributo na atitude face à experiência 

de uso (Davis, 1989; Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, 

Kulviwat, Kumar & Bruner II, 2008; Aggelidis & Chatzoglou, 2009; Jung & Loria, 

2010; Veer & Francke, 2010; Nuq & Anbert, 2013; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 

2014). Contudo, verificámos que a Utilidade Percebida também teve um efeito direto e 

mais significativo (.42) sobre a Intenção de Uso: este efeito confirma os resultados 

encontrados em estudos anteriores (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989; Venkatesk & 

Davis, 2000; Chau & Hu, 2002; Lankton & Wilson, 2007; Aggelidis & Chatzoglou, 

2009; Nuq & Anbert, 2013; Kulviwat, Bruner II, Neelankavil, 2014). Podemos concluir 

que a utilidade percebida tem efeito direto na atitude face à experiência de uso e na 

intenção de uso, sugerindo que pode influenciar diretamente a intenção de uso, 

independentemente da atitude face à experiência de uso. Ou seja, se um utilizador 

considerar o Portal do Utente útil, isso implicará que tenha também uma atitude positiva 

face à experiência de uso, e, por via desta, um reforço da intenção de uso do referido 

Portal.  

Este estudo revelou que a Influência Social e a Facilidade de Uso não têm 

impactos significativos sobre a Intenção de Uso. Isto é contrário aos resultados obtidos 

em estudos anteriores sobre aceitação da tecnologia por profissionais (p. ex., Chau & 

Hu, 2002; Aggelidis & Chatzoglou, 2009; Ernstmann, Ommen, Neumann, Hammer, 

Voltz & Pfaff, 2009; Dunnebeil, Sunyaev, Blohm, Leimeister & Kremar, 2012; Nuq & 

Aubert, 2013). Isso pode ser explicado pelas diferenças entre utilizadores profissionais e 

utilizadores particulares. Como os profissionais geralmente possuem competência para 

aprender a usar uma nova tecnologia, tendem a confiar no seu próprio julgamento para a 

tomada de decisão, bem como a complexidade da tecnologia não será uma barreira 

inibindo a sua aceitação e utilização. Assim, confirmámos que a influência social não é 

significativa no contexto em que a utilização do serviço não é de uso obrigatório. 

Contudo, a influência social é suscetível de mudar com o tempo e pode ajudar a explicar 
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alguns resultados ambíguos e controversos relatados em alguns estudos (Venkatesh, 

Moris, Davis & Davis, 2003; Nasco, Kulviwat, Kumar & Bruner II, 2008; Aggelidis & 

Chatzoglou, 2009; Venkatesh, Thong & Xu, 2012; Nuq & Anbert, 2013). 

Relativamente aos constructos experiência afetiva perante o uso do Portal do 

Utente, a experiência afetiva de Prazer revelou ser um preditor significativo da Atitude 

face à Experiência de Uso, sugerindo que, se os utilizadores experienciaram afetos de 

satisfação com o uso do sistema tecnológico, isso irá influenciar positivamente a atitude 

perante a intenção de uso, resultados que vão de encontro a estudos anteriores 

(Lankaton & Wilson, 2007; Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, 

Kulviwat, Kumar & Bruner II, 2008; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014). 

Contrariamente ao que inicialmente tínhamos previsto, a experiência afetiva de prazer 

com a utilização do Portal do Utente também se mostrou ser significativa na utilidade 

percebida, ou seja, se o utilizador se sentir satisfeito e a tarefa for agradável, isso vai 

influenciar a perceção de utilidade do Portal do Utente.  

A experiência afetiva de Domínio perante o uso da tecnologia, no entanto, não 

revelou efeito significativo sobre a Atitude face à experiência de uso, corroborando os 

resultados de estudos anteriores (Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; 

Nasco, Kulviwat, Kumar & Bruner II, 2008; Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014); 

no nosso estudo a experiência afetiva de Excitação também não se revelou significativa. 

Porém, quando se suspeita de que um sistema pode ser visto pelos utilizadores como 

difícil de usar, a variável Domínio deve ser mantida no modelo, para prever as atitudes 

do utilizador, facto que nos fez incluir este constructo no nosso estudo, mesmo quando 

existia evidência empírica de que o efeito não seria significativo. 

A escala PANAS foi utilizada de forma a avaliar os estados afetivos (Afeto 

Positivo, Afeto Negativo e Tristeza) individuais, nos seis meses anteriores ao 

preenchimento do questionário, pretendíamos verificar se existia influência dos estados 

afetivos dos participantes nas avaliações cognitivas e afetivas perante a experiência de 

uso do Portal do Utente. Não nos é possível confrontar os nossos resultados com 

estudos semelhantes, porque não encontrámos na literatura nenhum estudo que tivesse 

em conta os estados afetivos ou o afeto traço dos utilizadores. Nos resultados do nosso 

estudo, o constructo estado afetivo Positivo teve um efeito direto e significativo na 

Atitude face à Experiência de Uso, o que era de esperar, uma vez que indivíduos com 
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características de afeto positivo experienciam maior afetos de prazer e bem-estar 

subjetivo, incluindo emoções como entusiasmo e determinação.  

Contrariamente ao que tínhamos antecipado, os estados afetivos dos indivíduos 

(afeto negativo e tristeza), e as respostas afetivas com a experiência de uso da 

tecnologia (domínio e excitação) não foram preditores significativos na atitude face à 

experiência de uso do Portal do Utente. Uma das razões para a falta de significância 

pode estar na dificuldade de o utilizador avaliar estes sentimentos com precisão, 

podendo os resultados também refletir alguma dificuldade na tradução semântica das 

emoções; algumas emoções podem ter várias traduções possíveis, outras terem uma 

tradução direta mas conteúdos semânticos múltiplos e distintos em diferentes culturas e 

diferentes línguas (e.g., excited e excitado, ver Galinha & Ribeiro, 2005; Galinha, 

Pereira & Esteves, 2014).  

Note-se no entanto, o efeito indireto significativo da experiência afetiva de Prazer sobre 

a Intenção de Uso, sendo o segundo efeito mais significativo, e o efeito direto 

significativo do estado afetivo Positivo na Atitude face à Experiência de Uso. Podemos 

concluir que no contexto de aceitação das TIC em e-Saúde por utilizadores, estados 

afetivos individuais (Afeto positivo) e a experiência afetiva perante o uso (Prazer) têm 

efeitos significativos na intenção de uso.  

No nosso modelo a facilidade de uso e a atitude face à experiência de uso são os 

constructos que melhor predizem a intenção de uso, resultados que vão de encontro a 

outros estudos (Kulviwat, Bruner II, Kumar, Nasco & Clark, 2007; Nasco, Kulviwat, 

Kumar & Bruner II, 2008; Aggelidis & Chatzoglou, 2009; Nuq & Anbert, 2013; 

Kulviwat, Bruner II & Neelankavil, 2014).  

Confirmámos, que os constructos das avaliações cognitivas desempenham um 

papel dominante na intenção de uso, no entanto, no nosso estudo os constructos afetivos 

(prazer e afeto positivo), também se mostraram significativos: parece ser assim possível 

afirmar que, em algumas situações, as avaliações das experiências afetivas e os estados 

afetivos dos utilizadores podem ser preditores significativos na intenção de uso dos 

utilizadores dos serviços de e-Saúde. 

Apesar de já existirem alguns estudos sobre aceitação de serviços de e-Saúde, a 

maioria estuda a problemática na perspetiva dos profissionais de saúde (Chau & Hu 

2002; Aggelidis & Chatzoglou, 2009; Ernstmann, Ommen, Neumann, Hammer, Voltz 

& Pfaff, 2009; Veer & Francke, 2010; Dunnebeil, Sunyaev, Blohm, Leimeister & 
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Kremar, 2012; Nuq & Aubert, 2013). Em contrapartida, os estudos com utentes ou 

utilizadores particulares são menores e mais recentes (Wilson & Lankton, 2004; 

Lankton & Wilson, 2007; Jung & Loria, 2010; Wilkowska, Zielfle & Alagoz, 2012; 

Sun, Wang, Guo & Peng, 2013). Deste modo, o nosso estudo ganha relevo, uma vez 

que, através da validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde foi 

possível investigar a intenção de uso do Portal do Utente a partir da perspetiva dos 

utilizadores, e por sua vez, os resultados encontrados são um contributo relevante nesta 

área de pesquisa.  

Na tabela 26, apresentamos os principais resultados das análises estatísticas 

efetuadas ao longo do estudo, a informação que consta da tabela é referente aos 

resultados que se revelaram ser significativos. 

 
Tabela 26: Resumo dos resultados do estudo 

 Hipóteses Género Idade Situação prof. Hab. escolares 

Perc. de autoeficácia   Mas. 18 – 25 Est./ Trab. 
12º ano 

Licen. + 

Exp. com as TIC   Mas. 18 – 25 Est./ Trab Licen. + 

Afeto positivo   Fem. 18 – 25 Estudantes 12º ano 

Afeto negativo - Mas. + 46 Trabalhadores 9º ano 

Tristeza - Mas. +46 Trabalhadores 9º ano 

Inf. Social - Mas. 26 – 35 Estudantes 12º ano 

Fac. Uso   Fem. 18 – 25 Est./ Trab. Licen. + 

Uti. Percebida   Mas. 18 – 25 Estudantes 12º ano 

Prazer   Fem. + 46 Trabalhadores 9º ano 

Domínio - Fem. 18 – 25 Estudantes Licen. + 

Excitação - Fem. + 46 Trabalhadores 9º ano 

Ati. face à exp. de uso   Fem. + 46 Trabalhadores 9º ano 

Intenção de uso   Mas. 36 – 45 Estudantes Licen. + 
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Conclusão 

A adoção de serviços de e-Saúde por utilizadores é um recente e importante 

campo de estudo, facto que é reforçado pela Comissão Europeia (2012, 2013), referindo 

que os Estados Membros devem recorrer às TIC, de modo a garantir que os utilizadores 

possam ter acesso de forma eletrónica aos seus registos sobre informações clínicas.  

Assim, com este estudo procurámos através da validação do modelo de aceitação 

e usabilidade das TIC em serviços de e-Saúde, não só analisar estatisticamente as 

variáveis e as suas interações, mas também compreender um fenómeno, a aceitação do 

Portal do Utente por utilizadores do SNS. Para cumprir os objetivos que nos 

propusemos estudar tivemos em consideração as características sociodemográficas dos 

utilizadores (idade, género, habilitações e situação profissional); as características da 

tecnologia (usabilidade); as caraterísticas afetivas individuais; as avaliações cognitivas 

(facilidade de utilização, utilidade percebida, perceção de autoeficácias, influência 

social) e as avaliações da experiência afetiva (prazer, domínio e excitação) na atitude 

face à experiência de uso e na intenção de uso do Portal do Utente. 

O modelo foi testado numa amostra do norte de Portugal e explica 39% da 

variabilidade das opiniões relativas à intenção de uso do Portal do Utente. Observam-se 

efeitos significativos, diretos e indiretos, nos constructos cognitivos (utilidade percebida 

e facilidade de uso) nas avaliações afetivas perante o uso (experiência afetiva de prazer) 

e nos estados afetivos (afeto positivo), na atitude face à experiência de uso, e 

finalmente, na intenção de uso dos utilizadores. Contudo, de entre todas as relações 

testadas só a utilidade percebida e a atitude face à experiência de uso se revelaram 

significativamente determinantes da intenção de uso. Porém, o modelo mostrou ser 

influente no entendimento das variáveis que predizem a intenção de uso do Portal do 

Utente. 

A utilidade percebida foi o constructo que apresentou maior influência direta na 

intenção de uso. Significa que o utilizador tenderá a usar o Portal tanto mais quanto lhe 

for mais evidente a utilidade do mesmo. Isto pode parecer um truísmo, mas deve ser 

enfatizado enquanto relação empiricamente corroborada. Do mesmo modo a perceção 

da facilidade de uso que o utente tem do Portal, enquanto o usa, é igualmente decisiva: 

se o utente sentir que a utilização é fácil, irá usar mais o Portal. Outro aparente truísmo 

que foi confirmado empiricamente. 
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Verifica-se uma influência indireta da utilidade percebida sobre a intenção de 

uso, via a perceção da sua usabilidade. Por outras palavras: ao encontrar no Portal 

funções úteis, o utente tenderá a perceber mais benevolamente essa usabilidade e a ver a 

utilização do Portal como mais simples do que se calhar ele é. Isto possivelmente irá 

garantir maior aceitação do Portal do Utente. Contudo, para se avaliar a resposta 

comportamental, isto é, o uso efetivo do Portal, os participantes teriam de ser 

contactados algum tempo após a participação no estudo, só assim poderíamos aferir a 

aceitação comportamental propriamente dita. 

O estudo permitiu-nos atingir os objetivos que nos propusemos alcançar, 

tornando possível a aquisição de respostas pertinentes. Porém, e como sucede em todos 

os estudos, também nos confrontámos com limitações, que nos remetem para novas 

reflexões, novas questões e propostas de trabalhos futuros.  

Implicações, reflexões e propostas de trabalho futuro 

Os nossos resultados permitem considerar implicações úteis e que merecem ser 

tidos em consideração para os investigadores das áreas de marketing, gestão, 

engenharia/tecnologia, mas principalmente para os investigadores da área da psicologia, 

nomeadamente, os que se interessam pelo estudo do comportamento.  

De seguida, apresentamos algumas sugestões com base nos resultados do nosso 

estudo, que nos parecem ser pertinentes e merecedores de reflexão.  

Uma vez que a utilidade percebida e a facilidade de uso são as variáveis que 

mais influenciam a intenção de uso, poderia o Ministério da Saúde proporcionar 

ferramentas que permitam ao utente percecionar o Portal do Utente como sendo 

simultaneamente útil e fácil de usar. Se atuar sobre esses fatores, fornecendo instruções 

de uso claras e acessíveis, principalmente aos utilizadores com menos experiência com 

TIC. Poder-se-ia atuar nos próprios processos de aprendizagem, permitindo ao 

utilizador perceber o sistema como fácil de usar, e deste modo permitir que o sistema 

seja útil para atingir os objetivos necessários. Se o utilizador aprender a utilizar o 

sistema, existe maior probabilidade de o considerar útil, assim como de obter o uso 

efetivo do Portal do Utente. Estes processos de aprendizagem, podem ser melhorados 

ou otimizados, por tutoriais sobre como utilizar adequadamente o Portal do Utente, por 

vídeos explicativos, ou por dispositivos de apoio ao utilizador, de forma a permitir 
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esclarecer todas as dúvidas que poderão surgir. Poderá resultar igualmente útil 

disponibilizar alguém nos cuidados de saúde primários, pelo menos durante um certo 

período de tempo, a realizar sessões de esclarecimentos ou a ajudar os utentes no uso do 

Portal. 

A idade é outro dos fatores a ter em conta. É necessário compreender as crenças, 

as perceções e os comportamentos nas diferentes faixas etárias. Só assim é possível 

direcionar a publicidade e as campanhas de marketing de forma mais eficaz. Certos 

processos de aprendizagem, campanhas de marketing, publicidade ou mesmo as 

características da própria tecnologia, podem ter impacto positivo sobre os utentes mais 

novos, mas revelarem-se inadequados para populações mais idosas. 

Seria interessante num próximo estudo o nosso modelo ser testado numa amostra 

probabilística, já que a nossa amostra é de conveniência e não existiu uma equabilidade 

em relação ao género, tornando-se difícil a comparação dos resultados entre os géneros. 

A interpretação dos dados e as conclusões são válidas unicamente para a amostra em 

estudo. No entanto, podem ser encaradas como orientações exploratórias para trabalhos 

futuros. Seria interessante replicar o nosso estudo, mas tendo em consideração as 

propostas que iremos referir a seguir. 

A revisão da literatura permitiu-nos constatar que grande parte das publicações 

relativas à aceitação e utilização das TIC assentam em bases teóricas consolidadas, 

levando-nos a crer que apesar de a maioria serem clássicas continuam válidas. O estudo 

de várias teorias e modelos de aceitação das TIC contribuiu para o conhecimento dos 

vários fatores que intervêm no processo da aceitação e intenção de uso, permitindo 

destacar os que se revelam ser mais significativos. Contudo, seria interessante num 

próximo estudo incluir mais variáveis da psicologia (p. ex. a perceção do estado de 

saúde, motivação, prontidão para a mudança, traços de personalidade, ansiedade, stress) 

e explorar as mais recentes e consideradas “novas” doenças tecnológicas (cibercondria 

ou hipocondria digital; efeito Google; depressão no facebook; náusea digital; síndrome 

do toque fantasma; transtornos de dependência da internet; dependência das redes 

sociais; bulimia informática; nomofobia) geradores de stress e depressão (Malhão, 

2015). 

Neste sentido, se obtivermos informações atempadamente sobre as crenças, 

atitudes, avaliações cognitivas e afetivas dos utilizadores perante um serviço 
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tecnológico, a possibilidade de sucesso na sua implementação poderá ser superior, 

permitindo-nos ultrapassar obstáculos não considerados previamente. 

Para alcançar os objetivos que nos propusemos estudar tivemos a necessidade de 

conjugar constructos de diversos modelos e teorias da aceitação da tecnologia, pois 

nenhum modelo ou teoria aplicado na sua totalidade de forma singular nos pareceu ir de 

encontro aos nossos objetivos; no entanto, além dessa limitação, também tivemos que 

adaptar alguns itens do questionário ao cenário português e ao contexto de um serviço 

de e-Saúde. Constatámos, que a maioria da investigação sobre este assunto é 

internacional, torna-se assim, pertinente considerar e apostar em investigações 

nacionais, pois cada cultura tem as suas especificidades, podendo os fatores que afetam 

a aceitação da tecnologia divergir de cultura para cultura, e mesmo entre localidades (p. 

ex., Norte, Centro e Sul). Certamente, o conhecimento empírico sairia enriquecido e 

poderíamos confrontar os resultados de estudos similares provenientes de diferentes 

locais. 

Uma outra vantagem seria conhecer as opiniões dos utilizadores, não só a nível 

da intenção de uso (de imediato após a utilização do sistema), mas também ao longo do 

tempo, analisando em detalhe as reações comportamentais pós-implementação da 

tecnologia. Porque as pessoas podem relatar expectativas positivas face à tecnologia e 

intenção de a utilizar sempre que necessário, mas sem um estudo temporalmente 

dilatado ficamos sem saber se realmente isso virá a acontecer. Assim, existe um hiato 

entre as expectativas, a intenção comportamental de uso e a efetiva utilização da 

tecnologia. 

Concluímos que 68% dos participantes responderam que os profissionais de 

saúde nunca lhes falaram do portal do utente, refletimos sobre esta percentagem e 

questionámos se será este um indicador de que os próprios profissionais de saúde têm 

dificuldade em aceitar e utilizar este serviço. Neste sentido, seria interessante a 

realização de estudos focados nos profissionais de saúde, de forma a tentar perceber as 

causas da possibilidade de existir alguma resistência ao uso deste serviço. 

Questionámos os participantes se o Ministério da Saúde apoia e divulga a utilização do 

Portal do Utente, sobre este assunto não podemos extrair nenhuma conclusão concreta, 

uma vez que 32% dos participantes responderam “nem concordo nem discordo”, 

contudo, 29% dos participantes responderam que “discordam”, ou seja, acham que o 

Ministério da Saúde não está a divulgar eficazmente a utilização do Portal do Utente. 
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Como já referimos, mas reforçamos aqui, as ações de divulgação do Portal do Utente 

poderiam ser repensadas, até porque na questão sobre o conhecimento e experiência de 

uso do Portal do Utente 62% dos participantes responderam desconhecer totalmente a 

existência do Portal. Torna-se importante sublinhar, porém, que a baixa utilização do 

Portal do Utente pode ser atribuída a uma diversidade de causas que não foram 

exploradas neste estudo (p. ex., iliteracia digital, serviço de internet indisponível, 

inexistência de equipamento informático, questões de acessibilidade). 

Por fim, no estudo desta problemática o confronto de opiniões entre diversas 

áreas (informática/engenharia, psicologia, gestão, sociologia, marketing e saúde…) 

indicar-nos-iam resultados muito interessantes que poderiam enriquecer o conhecimento 

científico. 



“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 70 

 

 

Referências Bibliográficas
2 

Agarwal, R. & Prasad, J. (1998). The role of innovation characteristic and perceived 

voluntariness in the acceptance of information Technologies. Decision Science, 

28(3), 557-582. 

Aggelidis, V. & Chatzoglou, P. (2009). Using a modified technology acceptance model 

in hospitals. International Journal of Medical Informatics 7(8), 115–126. 

Bagozzi, R. & Edwards, J. (1998). A General Approach for Representing Constructs in 

Organizational Research. Organizational Research Methods 1(1), 45-87. 

Acedido a 20 de Julho de 2015, disponível em http://bit.ly/1LrWO9j  

Bandalos, D. & Finney, S. (2001), Item Parceling Issues in Structural Equation 

Modelling, In G. A. Marcoulides (Ed.). New developments and techniques in 

structural equation modelling. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates 

Publishers, 269-296. 

Bandalos, D. (2002). The effects of item parceling on goodness-of-fit and parameter 

estimate bias in structural equation modeling. Structural Equation Modeling, 

9(1), 78-102. 

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. 

Psychologist, 82(2), 191-215. 

Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 

37(2), 122-147. http://dx.doi.org/10.1037/0003-066X.37.2.122  

Bercht, M. (2006). Computação afetiva; vínculos a Psicologia e aplicações na educação. 

Psicologia e informática: produções do III Psicoinfo e II jornada do NPPI. São 

Paulo: Conselho Regional de Psicologia 6ª região, 106-115. 

Bruner, II & Kumar, A. (2005). Applying TAM to consumer usage of handheld internet 

devices. Journal of Business Research, 58(5), 553-558.  

Chau, P. & Hu, P. (2002). Examining a model of information technology acceptance by 

individual professionals: An exploratory study. Journal of Management 

Information System, 18(4), 191-229. 

Chiavenato, I. (2009). Recursos humanos: o capital humano nas organizações. 9 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier. 

Comissão Europeia (2011). Proposal for a Council Directive on a common system of 

financial transaction tax and amending Directive 2008/7/EC. Bruxelas. Acedido 

a 15 de Janeiro de 2015, disponível em http://bit.ly/1OfBNgj  

http://bit.ly/1LrWO9j
http://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.37.2.122
http://bit.ly/1OfBNgj


“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 71 

 

 

Comissão Europeia (2013). Communication from the Commission to the European 

Parliament, the council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the regions. eHealth Action Plan 2012-2020 - Innovative 

healthcare for the 21st century. Bruxelas. 

Damásio, A. (2011). Neural basis of emotions. Scholarpedia, 6(3), 1804. 

doi:10.4249/scholarpedia.1804  

Davis, F. (1985). A technology acceptance model for empirically testing new end-user 

information systems: theory and results. Dissertation in Ph. D. in Management. 

Massachusetts Institute of Technology. Cambridge, MA. 

Davis, F. (1989). Usufulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 

technology. MIS Quarterly, Minneapolis, 13(3), 319-339. 

Davis, F. (1993). User acceptance of information technology: system characteristic, user 

perception and behavioral impacts. Int. J. Man, 38, 475-487. 

Davis, F., Bagozzi, R. & Warshaw, P. (1989). User Acceptance of computer 

technology: a comparison of two theoretical models. Manage Science., New 

York, 35(8), 982-1003. 

Dünnebeila, S., Sunyaevb, A., Blohma, I., Leimeisterc, J. & Krcmara, H. (2012). 

Determinants of physicians’ technology acceptance for e-health in ambulatory 

care. Journal of the American Medical Informatics Association, 8(I), 746–760 

Englewood Cliffs: New Jersey. 

Ernstmann, N., Ommen, O., Neumann, M., Hammer, A., Voltz, R. & Pfaff, H. (2008). 

Primary Care Physician's Attitude Towards the GERMAN e-Health Card Project 

- Determinants and Implications. Springer Science. Journal Medical Systems, 

33, 181-188. 

Fishbein, M. & Ajzen, I. (1975). “Belief, Attitude, Intention and Behavior: an 

Introduction to Theory and Research”. Addison-Wesley Publishing Company, 

Series in Social Psychology. 

Foxall, G. (1993). Situated Consumer Behaviour: a behavioral interpretation of 

purchase and consumption. Research in Consumer Behaviour, 6, 113-152. 

Galinha, I. & Pais-Ribeiro (2005). Contribuição para o estudo da versão portuguesa da 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS): II – Estudo psicométrico. 

Análise Psicológica, 2, 219-227.  

http://dx.doi.org/10.4249/scholarpedia.1804


“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 72 

 

 

Galinha, I. (Eds.). (2010). Bem-estar subjetivo: fatores cognitivos, afetivos e 

contextuais. Lisboa: Placebo Editora Lda. 

Galinha, I., Pereira, C. & Esteves, F. (2014). Versão reduzida da escala portuguesa de 

afeto positivo e negativo – PANAS-VRP: análise fatorial confirmatória e 

invariância temporal. Revista Psicológica, 28(1), 53-65. 

Goodhue, D. & Thompson, R. (1995). Task-Technology Fit and Individual 

Performance. MIS Quarterly, 19(2), 213-236. 

Hair J., Anderson, R., Tatham, R. & Black, W. (1998), Multivariate data Analysis, 

Prentice Hall: New Jersey.  

Holden, R. & Karsh, B. (2010) The Technology Acceptance Model: Its past and its 

future in health care. Journal Of Biomedical Informatics, 43(1), 159-172. 

Joreskog, K. & Sorbom, D. (1982). Recent development in structural equation 

modeling. Journal of Marketing Research, XIX, 404-416. 

Jung, M. & Loria, K. (2010). Acceptance of Swedish e-health services. Journal of 

Multidisciplinary Healthcare, 55-63. 

Karsh, B. (2004) Beyond usability: designing effective technology implementation 

systems to promote patient safety. Quality and Safety in Health Care, 13, 388-

394. 

Kulviwat, S., Bruner II, G. & Neelankavil, J. (2014) "Self-efficacy as an antecedent of 

cognition and affect in technology acceptance", Journal of Consumer Marketing, 

31(3), 190-199. Acedido a 26 de Fevereiro de 2015, disponível em 

http://bit.ly/1OfC2If 

Kulviwat, S., Bruner II, G., Kumar, A., Nasco, S. & Clark, T. (2007). Toward a unified 

theory of consumer acceptance technology. Psychology & Marketing, 24(12), 

1059-1084. 

Lankton, N. & Wilson, E. (2007) Antecedents and dimensions of Online service 

expectations. Ieee Transactions On Engineering Management, 54(4), 776-788.  

Lucas, R., Diener, E. & Larsen (2003). Measuring positive emotion. In S. J. Lopez & C. 

R. Snyder (Eds.). Positive psychological assessment: A handbook of models and 

measures. (201-218). Washington, DC: American Psychological Association. 

Malhão, M. (2015, Outubro 12). As “novas” doenças tecnológicas. Sofre de alguma (s)? 

Económico Digital. Acedido em 13 Outubro de 2015, disponível em 

http://bit.ly/1kJIIGx  

http://bit.ly/1OfC2If
http://bit.ly/1kJIIGx


“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 73 

 

 

Marôco, J. (2011). Análise estatística com o SPSS Statistics. 5ªEd. Pêro Pinheiro, 

Report Number Edições. 

Marôco, J. (2014). Análise de equações estruturais: Fundamentos teóricos, softwares e 

aplicações. 2ª Ed. (revista e aumentada) Pêro Pinheiro, Report Number Edições. 

Matsunaga, M. (2008) Item Parceling in Structural Equation Modeling: A Primer. 

Communication Methods and Measures, 2(4), 260-293. 

http://dx.doi.org/10.1080/19312450802458935  

Mehrabian, A. (1997a) Analysis of affiliation-related traits in terms of the PAD 

temperament model. The Journal of Psychology, 131(1), 101-117. 

http://dx.doi.org/10.1080/00223989709603508  

Mehrabian, A. (1997b). Comparison of the PAD and PANAS as models for describing 

emotions and for differentiating anxiety from depression. Journal of 

Psychopathology and Behavioral Assessment, 19(4), 331-357. 

Nasco, S., Kulviwat, S., Kumar, A. & Bruner II (2008). The CAT model: extensions 

and moderators of dominance in technology acceptance. Psychology & 

Marketing, 25(10), 987-1005. 

Nuq, P. & Anbert, B. (2013). Towards a better understanding of the intention to use 

eHealth services by medical professionals: The case of developing countries. 

International Journal of Healthcare Management, 6(4), 217-236.   

Richins, M. (1997). Measuring emotion in consumption experience. Journal of 

Consumer Research (24, September) 124-146). 

Sun, Y., Wang, N., Guo, X. & Peng, Z. (2013). Understanding the acceptance of mobile 

health services: A comparison and integration of alternative models. Journal of 

Electronic Commerce Research, 14(2), 183-200. 

Topacan, U., Basoglu, A. & Daim, T. (2008) Exploring the Success Factors of Health 

Information Service Adoption. 2008 Portland International Conference On 

Management Of Engineering & Technology, 1(5), 2453-2461.  

Tzeng, J. (2009). The impact of general and specific performance and self-efficacy on 

learning with computer-based concept mapping. Computers in Human Behavior, 

25(4), 989-996. doi:10.1016/j.chb.2009.04.009 

Ullman, J. (2006). Structural Equation Modeling: Reviewing the basics and moving 

forward. Journal of Personality Assessment, 87(1), 35-50. 

http://dx.doi.org/10.1080/19312450802458935
http://dx.doi.org/10.1080/00223989709603508
http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2009.04.009


“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 74 

 

 

Veer, A. & Francke, A. (2010). Attitudes of nursing staff towards electronic patient 

records: A questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies,47, 

846-854.  

Venkatesh, V. & Davis, F. (1996).  A model of the antecedents of perceived ease of use: 

Development and test. Decision Sciences, 27(3), 451-482. 

Venkatesh, V. & Davis, F. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance 

model: four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186-204. 

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). “User Acceptance of 

Information Technology: Toward a Unified View”. MIS Quarterly 27(3), 425-

478. 

Venkatesh, V., Thong, J. & Xu, X. (2012). Consumer acceptance and use of information 

technology: extending the unified theory of acceptance and use of technology. 

MIS Quarterly, 36(1), 157-178. 

Watson, D. & Clark, L. (1999). PANAS-X: Manual for the Positive and Negative 

Affect Schedule. Expanded form, 1994, The University of Iowa. Disponível em 

http://bit.ly/1KvjFww , acedido a 8 de Dezembro, 2014. 

Watson, D., Clark, L. & Tellegend, A. (1988). Development and validation of brief 

measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of 

Personality and Social Psychology, 54(6), 1063-1070. 

Wilkowskaa, W., Zieflea, M. & Alagöza, F. (2012) . How user diversity and country of 

origin impact the readiness to adopt E-health technologies: an intercultural 

comparison. Work, 41(sup.1), 2072-2080.  

Wilson, V. & Lankton, N. (2004). Modeling Patients Acceptance of Provider – 

delivered e-Health. Journal of the American Medical Informatics Association, 

11(4), 241-248. 

http://bit.ly/1KvjFww


“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 75 

 

 
 

Anexos 

Anexo I - Protocolo de investigação  

 

Consentimento Informado 

 

Responsabilidade: A presente investigação é da responsabilidade do Prof. Francisco 

Cardoso (ECHS) e de Prof. Hugo Paredes (ECT). Da referida investigação é parte 

integrante o projeto de tese de mestrado de Sílvia Ala, mestranda de psicologia da 

UTAD. 

Propósito: O propósito da investigação é avaliar as atitudes e intenção comportamental 

de uso da Plataforma de dados de Saúde – Portal do Utente. Pretende-se, também, tirar 

ilações para a melhoria da prestação de serviços de saúde. 

Participantes: Os participantes são voluntários, bastando para tal saber ler e escrever 

ou saber interagir com um computador.  

Confidencialidade: A informação recolhida apenas é identificada por um “número” 

atribuído e visa, somente, os propósitos de investigação. 

Procedimento: Em primeiro lugar, é necessário preencher o questionário relativo a 

questões de caraterização sociodemográfica e experiência com Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Em segundo lugar, realizar algumas tarefas no portal do 

utente, seguindo um guião de tarefas.  

As tarefas são as seguintes: simular a marcação de uma consulta; adicionar um contato 

de urgência; adicionar informações sobre hábitos (alimentares, tabagismo, consumo de 

álcool e prática desportiva); verificar os registos clínicos. Por último, após a realização a 

interação com o portal de saúde, o participante deverá responder a um breve 

questionário. 

Riscos: Não envolve nenhum risco, nem constitui violação de privacidade. Os 

participantes, ficam apenas vinculados ao respeito pela conduta ética inerentes à 

colaboração em investigações: da honestidade. 
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Compensação: Não existe nenhuma compensação monetária pela participação na 

investigação. 

Desistência: A participação neste estudo é completamente voluntária e pode terminar a 

sua colaboração precocemente se o desejar, bastando para tal comunicar a um dos 

investigadores. 

Questões ou Dúvidas posteriores: Em caso de dúvidas sobre qualquer um dos tópicos 

anteriormente descritos, pode enviar um e-mail à investigadora para: 

silviaala9@gmail.com ou contactar os responsáveis da investigação: Prof. Doutor 

Francisco Cardoso (fcardoso@utad.pt) e Prof. Doutor Hugo Paredes 

(hparedes@utad.pt)  

 

Declaração 

Fui informado sobre os objetivos deste projeto, assim como dos procedimentos 

envolvidos. Eu reservo o direito de abandonar a colaboração em qualquer fase e ao 

poder de solicitar que, toda a informação, previamente obtida, seja destruída. 

 
Assinatura:                                                                                       
 
Data: ____/____/____ 

 

 

mailto:diogofilipe89@gmail.com
mailto:fcardoso@utad.pt
mailto:hparedes@utad.pt
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Questionário "Atitude e intenção de uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação na Saúde: Plataforma de dados de Saúde – Portal do Utente ” 

 

Caro/a participante: 

Pedimos a sua colaboração para um estudo que tem como objetivo pesquisar e conhecer 
as atitudes e intenção comportamental de uso dos Portugueses relativamente à 
Plataforma de dados de Saúde – Portal do Utente. Com esta investigação, pretendemos 
também tirar ilações para a melhoria da prestação de serviços de saúde. 
Por isso, a sua participação é muito importante para todos nós; solicitamos que aceite 
responder com a maior honestidade possível. 
As suas respostas serão anónimas e a sua participação é voluntária. 
Responda, por favor, a todas as questões, pois isso é muito importante para a validade 
desta investigação.  
NOTA: Se pretender vir a tomar conhecimento dos resultados, poderá contactar a 
investigadora Sílvia Ala (al57646@utad.eu) ou os responsáveis da investigação 
(fcardoso@utad.pt e hparedes@utad.pt), por volta do 3º - 4º trimestre do ano de 2015 
*Obrigatório 

Peço-lhe, por favor, que insira o número de participante que lhe foi fornecido: 

 

Grupo I - Caraterização Sociodemográfica 

1. Idade * 

 18 – 25 Anos   26 – 35 Anos    36 – 45 Anos 

 46 – 55 Anos   56 – 65 Anos    65+ Anos 

2. Género * 

 Masculino     Feminino 

3. Habilitações escolares * 

 Menos 9º Ano   2º Ciclo (9º ano)    3º Ciclo (12º ano) 

 Licenciatura   Mestrado     Doutoramento 

4. Concelho de residência * 

Peço-lhe, por favor, que escreva o seu código postal     

5. Situação profissional * 

mailto:al57646@utad.eu
mailto:fcardoso@utad.pt
mailto:hparedes@utad.pt
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 Trabalhador   Estudante     Estudante/Trabalhador 

 Reformado    Desempregado 

6. Profissão (se respondeu reformado, escreva a profissão que exerceu; se teve mais 

do que uma indique aquela com que mais se identifica)   

7. Setor em que trabalha/Estuda (Se respondeu reformado, responda o setor 

correspondente da profissão anteriormente dita) * 
Caso se encontre desempregado pedimos-lhe, por favor, que selecione a opção "outra" 

 Público    Privado    Outra 

 

8. Se respondeu estudante, responda qual o curso que frequenta (caso não se 

aplique pedimos-lhe, por favor, que indique “não se aplica”) 

 

Grupo II - Experiência com as TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) 

Apresentamos-lhe algumas questões relacionadas com os seus hábitos de uso de 
algumas tecnologias. Pedimos-lhe, por favor, que leia atentamente, cada uma dessas 
frases, assinalando a opção que considera mais adequada.  

9. Indique os dispositivos tecnológicos que tem em casa? Marcar todos os itens que 

forem aplicáveis. * 

 Computador   Computador Portátil  Telemóvel 

 Tablet    Fax 

10. Tem algum serviço de internet em casa? * 

 Sim     Não  

11. Em média, por dia, quantas horas utiliza a internet? * 

 Não uso    - de 1 hora    Entre 2 a 5 horas 

 Entre 6 a 8 horas   + de 8 horas 

12. Onde costuma utilizar, com maior frequência, a internet? * 

 Computador   Computador portátil  Telemóvel 

 Tablet    Não utilizo 
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13. Qual o local onde costuma utilizar com maior frequência a internet? * 

 Fora de casa   Em casa    No trabalho 

 Na escola    Não utilizo 

14. Classifique o nível de interação diário que tem nas redes sociais? * 

 Raramente utilizo   Utilizo pouco   Não utilizo 

 Utilizo muito   Utilizo demasiado 

 

Grupo III - Utilização do Sistema Nacional de Saúde 

15. Agora, pedimos-lhe que, por favor, nos indique se utiliza o sistema nacional de 

saúde:* 

 Sim, utilizo e é a única assistência de saúde que possuo 

 Sim, utilizo como complemento a outro sistema de saúde 

 Não utilizo, mas possuo cartão de utente 

 Não utilizo, nem possuo cartão de utente  

16. Quando necessita de uma consulta médica? 

 Aguardo agendamento para o/a seu/sua médico/a de família 

 Recorro à consulta aberta 

 Não uso o SNS 

17. Em média, por ano, quantas vezes consulta o/a seu/sua médico/a de família? * 

 Não tenho médico de família    1 vez por ano 

 entre 2 a 5 vezes por ano     + de 6 vezes por ano 

18. Costuma ser contato/a pelo sistema nacional de saúde (por exemplo, para 

marcação de rastreios, consultas de rotina, sessões de esclarecimento, vacinações, 

campanhas de sensibilização…)?  

 Sim        Não  

 

Conhecimento sobre a Plataforma de dados de Saúde – Portal do Utente 
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19. Agora, pedimos-lhe que, por favor, nos indique qual o seu conhecimento e 

experiência de uso do Portal do Utente: * 

 Conheço, mas nunca usei    Não conheço, nem nunca usei 

 Conheço e uso frequentemente    Conheço e uso sempre que é necessário. 

 

Apresentação do Portal do Utente do Sistema Nacional de Saúde 

Em seguida, apresentamos-lhe um vídeo que, em cerca de dois minutos, dará a conhecer 
tudo o que o Portal do Utente tem para oferecer! 

http://youtube.com/watch?v=cHvY5ThvJkY 

Utilização do Portal do Utente 

Agora que visualizou o vídeo, gostaríamos de pedir, por favor, para experimentar 
utilizar o portal. Pedimos-lhe que se ligue ao Portal do utente através da hiperligação 
disponível abaixo e realize as tarefas que estão disponíveis no guião que lhe foi 
fornecido.  

https://servicos.min-saude.pt/utente/ 

 

Grupo IV - Avaliação da Experiência com o Portal do Utente 

Apresentamos-lhe, agora, algumas frases relacionadas com a experiência que teve na 
utilização. Por favor, leia atentamente cada uma dessas frases e responda de acordo com 
a escala fornecida, assinalando a opção que considera ser a mais adequada.  

20. Como realizou a autenticação no portal do utente? 

 Com o Cartão de Cidadão e PIN   Com número de utente SNS e senha 

21. Sinto que sou capaz de usar o Portal do Utente, sem a ajuda de terceiros: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

22. Tenho o tempo necessário para explorar e tornar o Portal do Utente útil para 

mim * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

23. Tenho o conhecimento e as habilidades necessárias para utilizar o Portal do 

Utente: * 

http://youtube.com/watch?v=cHvY5ThvJkY
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fservicos.min-saude.pt%2Futente%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFumzVO15N9xRjPxruPnpWrG2HrVw
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 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

24. Sou capaz de usar o Portal do Utente, razoavelmente bem: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

25. As pessoas que são importantes para mim pensam que deveria usar o Portal do 

Utente: * 

 Nunca me falaram sobre isso  Não falamos sobre isso 

 Não sei, não me lembro   Já falamos sobre isso e acham que devo usar 

 Já falamos muito sobre isso e estão sempre a insistir para que use 

26. As pessoas que influenciam o meu comportamento acham que devo usar o 

Portal do Utente: * 

 Nunca me falaram sobre isso  Não falamos sobre isso 

 Não sei, não me lembro   Já falamos sobre isso e acham que devo usar 

 Já falamos muito sobre isso e estão sempre a insistir para que use 

27. Os profissionais de saúde já me aconselharam o Portal do Utente: * 

 Nunca me falaram sobre isso  Não falamos sobre isso 

 Não sei, não me lembro   Já falamos sobre isso e acham que devo usar 

 Já falamos muito sobre isso e estão sempre a insistir para que use 

28. Em geral, o ministério da saúde apoia e divulga a utilização do Portal do 

Utente: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

29. O Portal do Utente é acessível e fácil de usar: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

30. Aprendi a usar o Portal do Utente rapidamente: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  



“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 82 

 

 
 

 Concordo    Concordo totalmente 

31. Acha que é fácil de lembrar os passos a realizar para usar o Portal do Utente: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

32. É fácil aprender a usar o Portal do Utente: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

33. Usar o Portal do Utente vai melhorar a eficácia na gestão da minha saúde: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

34. No geral, o Portal do Utente é útil e importante para a gestão da minha saúde:* 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

35. Utilizar o Portal do Utente apoia aspetos importantes da minha assistência 

médica:* 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

36. Se tiver em consideração o tempo e os gastos na deslocação ao serviço de saúde, 

o Portal do Utente poupa-me tempo e gastos desnecessários: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

37. O Portal do Utente permite em poucos passos fazer aquilo que pretendo: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 

38. Tenho acesso mais rápido à informação no Portal do Utente: * 

 Discordo totalmente  Discordo   Nem concordo nem discordo  

 Concordo    Concordo totalmente 
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Grupo V - Escala de Experiência Afetiva 

Apresentamos-lhe, agora, algumas emoções/sentimentos relacionados com a 
experiência com o Portal do Utente. Pedimos-lhe, por favor, que reflita sobre a sua 
experiência de uso com esta tecnologia, assinalando a opção que considera mais 
adequada.  

Grau de Insatisfação vs Grau de Bem-estar * 

39. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” 

 Muito infeliz   Infeliz   Indiferente    Feliz 

 Muito feliz 

40. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito irritado   Irritado   Indiferente    Prazeroso 

 Muito prazeroso 

41. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito insatisfeito   Insatisfeito   Indiferente    Satisfeito 

 Muito satisfeito 

42. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…”* 

 Muito desanimado   Desanimado  Indiferente   Animado 

 Muito animado 

43. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito desesperado   Desesperado  Indiferente   Confiante 

 Muito confiante 

44. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito aborrecido   Aborrecido   Indiferente    Sereno 

 Muito sereno 
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Grau Desativação-relaxado vs Ativação-Motivação * 

45. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” 

 Muito relaxado/motivado   Relaxado/motivado   Indiferente  

 Enérgico/motivado    Muito enérgico/motivado 

46. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito calmo    Calmo     Indiferente  

 Excitado     Muito excitado 

47. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito cansado    Cansado     Indiferente 

 Frenético     Muito frenético 

48. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito entediado    Entediado     Indiferente  

 Nervoso     Muito nervoso 

49. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito sonolento    Sonolento     Indiferente  

 Desperto     Muito desperto 

50. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito desinteressado   Desinteressado    Indiferente  

 Motivado     Muito motivado 

Grau de Dependência vs Domínio e Controlo * 

51. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” 

 A precisar muito de ajuda   A precisar de ajuda   Indiferente 
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 Capaz     Muito capaz 

52. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito controlado (pela situação)   Controlado (pela situação)  

 Indiferente      A controlar (a situação)   

 A controlar muito (a situação) 

53.“A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse sentido…” 

* 

 Muito submisso    Submisso     Indiferente 

 Dominador     Muito dominador 

54. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito influenciado    Pouco influenciado   Indiferente 

 Pouco influenciador   Muito influenciador 

55. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito dependente    Dependente    Indiferente 

 Autónomo     Muito autónomo 

56. “A minha experiência com o Portal do Utente fez com que me tivesse 

sentido…” * 

 Muito amedrontado   Amedrontado    Indiferente 

 Importante     Muito importante 

 

Grupo VI - Atitude e de uso da Plataforma de dados de Saúde – Portal do Utente 

Apresentamos-lhe, agora, algumas frases relacionadas com a experiência e intenção 
comportamental de uso do Portal de Utente. Por favor, leia atentamente cada uma 
dessas frases e responda de acordo com a escala fornecida, assinalando a opção que 
considera mais adequada.  

57. De uma forma geral como avalia a sua experiência de utilização com o Portal 

do Utente? “Para mim, usar o Portal do Utente foi….” * 
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 Muito mau    Mau   Indiferente  

 Bom    Muito bom 

58. “Para mim, usar o Portal do Utente foi….” * 

 Muito negativo   Negativo   Indiferente  

 Positivo    Muito positivo 

59. “Para mim, usar o Portal do Utente foi….” * 

 Muito desfavorável  Desfavorável  Indiferente  

 Favorável    Muito favorável 

60. “Para mim, usar o Portal do Utente foi….” * 

 Muito desagradável  Desagradável  Indiferente  

 Agradável    Muito agradável 

61. Depois de ter esta experiência com a utilização do Portal da Saúde, qual pensa 

ser a probabilidade de vir a usar novamente, se vier a precisar dos Serviços de 

Saúde? * 

 É muito improvável que use   É improvável que use 

 Não sei/Indiferente     É provável que use 

 É muito provável que use 

62. Se precisar de contactar ou utilizar os serviços de Saúde, pretende recorrer ao 

Portal do Utente? * 

 Tenho a certeza de que não vou usar   É pouco provável que vá usar 

 Não sei/ indiferente      É muito provável que vá usar 

 Tenho a certeza que vou usar 

63. Pretende usar o Portal do Utente com frequência? * 

 Tenho a certeza de que não vou usar   É pouco provável que vá usar 

 Não sei/ indiferente     É provável que vá usar 

 A partir de agora, sempre que precisar 

 

Grupo VII - Escala Estado Afetivo 



“Intenção de Uso do Portal do Utente por Utilizadores do SNS”  
Validação do modelo de aceitação e usabilidade das TIC em e-Saúde 87 

 

 
 

64. Para finalizar, apresentamos-lhe um conjunto de emoções. Gostaríamos que 

assinalasse em que medida, durante os últimos 6 meses, sentiu cada uma das 

emoções a seguir listadas. Escolha a opção que lhe parecer mais correta, de acordo 

com as seguintes opções de resposta: Senti-me... 

1 “Nada ou muito ligeiramente”; 2 “Um pouco”; 3 “Moderadamente”; 4 “Bastante”; 5 

“Extremamente”. 

 
 “Nada ou muito 

ligeiramente” 
 

“Um pouco” 
 
 

“Moderadamente” 
 
 

“Bastante” 
 
 

“Extremamente” 
 
 

Interessado 1 2 3 4 5 

Nervoso 1 2 3 4 5 

Entusiasmado 1 2 3 4 5 

Triste 1 2 3 4 5 

Amedrontado 1 2 3 4 5 

Inspirado 1 2 3 4 5 

Sozinho 1 2 3 4 5 

Ativo 1 2 3 4 5 

Melancólico 1 2 3 4 5 

Assustado 1 2 3 4 5 

Culpado 1 2 3 4 5 

Solitário 1 2 3 4 5 

Determinado 1 2 3 4 5 

Atormentado 1 2 3 4 5 

Abatido  1 2 3 4 5 

 

Muito obrigado/a pela sua colaboração! 

Caso pretenda, pode deixar, no quadro que se segue, os seus comentários e/ou 
sugestões: 
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Guião de tarefas a realizar no Portal do utente 

 

Para realizar o registo no portal de utente tem que ter consigo o seu número de utente ou 
o cartão de cidadão e respetivo pin. 

Nota: Caso seja necessário pode recorrer à “Ajuda” disponível no Portal de utente 

Guião de tarefas a realizar: 

1ª Tarefa: 
Realizar o registo/autenticação no portal do utente; 

2ª Tarefa: 
Simular a marcação de uma consulta; 

Nota: Para terminar o pedido deve confirmar os dados, como se trata de um teste não 

confirme o pedido de consulta, deve sair da página e voltar para a página anterior. 

3ª Tarefa: 
Adicionar pelo menos um contato de emergência; 

4ª Tarefa: 
Preencher as opções “Hábitos alimentar”, “Tabagismo”, “Consumo de álcool” e 

“Prática desportiva”. 

Se realizou o registo através do cartão de cidadão e pin, por favor realize a 

próxima tarefa, caso tenha realizado o registo com o número de cartão de utente, o 

teste está concluído: 

5ª Tarefa: 
Verificar os seus “Registos clínicos” (cronograma de episódios de cuidados de saúde). 

 

Teste concluído ✓ 

Muito Obrigado/a 

Finda a interação com o Portal do Utente, pedimos-lhe que retome ao 

questionário e que proceda ao seu preenchimento. 
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Anexo II – Análise da normalidade e homogeneidade 

Verificação dos pressupostos dos testes paramétricos (teste t de Student), 

nomeadamente, a normalidade das distribuições e a homogeneidade das variâncias nos 

grupos género (feminino e masculino), usando-se para tal os coeficientes de assimetria e 

curtose, e o teste de Levene. 

Tabela 27: Análise da normalidade e homogeneidade nos grupos por género  

Dimensões 
Assimetria Curtose Teste Levene 

F M F M F p 

Perc. Autoef. -.954 -1.053 1.927 2.430 .657 .419 

Inf. Social .996 .526 .779 -.132 .135 .714 

Fac. Uso -.336 -.012 -.172 .017 .737 .393 

Uti. Perc. -.750 .282 2.090 .460 .903 .344 

Atit. face à exp. uso -.098 -.899 1.541 6.337 1.277 .261 

Exp. com as TIC -.348 -.157 -.371 -.318 .809 .371 

Intenção de uso -1.247 -.811 1.592 1.597 2.044 .156 

Afeto Positivo .096 -.609 -1.166 -.049 2.012 .159 

Afeto Negativo -.576 -1.534 .441 1.789 .000 .985 

Tristeza -.666 -1.127 -1.148 1.651 2.771 .099 

Prazer -2.393 .181 9.646 1.162 .748 .389 

Excitação 1.056 .797 .031 1.115 .829 .365 

Domínio -.141 -.535 .441 .589 .202 .654 
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Verificação dos pressupostos dos testes paramétricos (ANOVA), 

nomeadamente, a normalidade das distribuições e a homogeneidade das variâncias nos 

grupos de idade (18-25; 26-35; 36-45 e + 46 anos), usando-se para tal os coeficientes de 

assimetria e curtose e o teste de Levene. 

Tabela 28: Análise da normalidade e homogeneidade nos grupos por idade 

Dimensões 
Assimetria Curtose Teste Levene 

18-25 26-35 36-45 +46 18-25 26-35 36-45 +46 F p 

Perc. Autoef. -.632 -.216 .731 -.604 .878 -1.033 -1.361 -1.592 3.031 .033 

Inf. Social .988 -.265 .771 -.635 1.131 -1.226 -.669 -.796 .678 .568 
Fac. Uso -.157 .801 .519 -.835 4.11 .388 -.226 -.875 .846 .472 

Uti. Perc. .227 .210 -1.194 -1.187 -.325 .710 5.003 1.247 .188 .904 

Atit. face à 
exp. uso 

.660 -1.660 -.619 1.294 .719 5.239 5.574 -.108 .876 .456 

Exp. com as 
TIC 

.009 -.060 .296 .408 -.744 .445 -.810 .146 1.665 .180 

Int. uso -1.148 -1.064 -1.134 -.929 2.945 .961 3.266 .222 .372 .773 
Afeto Pos. -.369 .162 -.653 -.903 -.612 -.408 -.687 -.057 1.501 .176 
Afeto Neg. -1.388 -1.503 -1.205 .239 1.467 1.627 .804 -2.330 .753 .523 

Tristeza -1.449 -.539 -.516 .213 2.479 -1.318 -1.081 -1.977 .802 .496 
Prazer .322 -1.095 -1.982 2.266 .281 .706 9.206 6.053 .838 .476 

Excitação 1.125 1.071 1.383 .312 1.047 1.981 1.738 -2.358 .957 .416 
Domínio .081 -.704 -.789 -.722 -.202 .021 -.797 .251 .835 .478 

 

Verificação dos pressupostos dos testes paramétricos (ANOVA), 

nomeadamente, a normalidade das distribuições e a homogeneidade das variâncias nos 

grupos situação profissional (Estudante; Estudante/Trabalhador e Trabalhadores), 

usando-se para tal os coeficientes de assimetria e curtose e o teste de Levene. 

Tabela 29: Análise da normalidade e homogeneidade nos grupos por situação profissional 

Dimensões Assimetria Curtose Teste Levene 

 Est. Est/Tr Trab. Est. Est/Tr Trab. F p 

Perc. Autoef. -.492 -.405 -.905 1.096 -2.264 1.193 2.056 .133 

Inf. Social .719 .244 .645 .479 -1.794 -.467 .171 .843 
Fac. Uso -.096 -.573 .016 .078 .291 -.187 .063 .939 
Uti. Perc. .118 -.565 -.606 -.307 -1.816 2.714 1.062 .350 

Atit. face à exp. 
uso 

-1.272 6.723 1.404 .987 4.000 4.12 .620 .540 
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Exp. com as TIC -.119 .273 .180 -.956 -1.310 -.212 1.529 .222 
Int. uso -1.283 -.267 -.805 2.595 .542 .736 .288 .750 

Afeto Pos. -.228 .180 -.269 -.749 -.675 -.587 1.983 .143 
Afeto Neg. -1.309 -2.529 -.831 .926 6.904 -.178 .149 .862 

Tristeza -1.342 -.602 -.468 2.064 -1.754 -1.187 1.422 .246 
Prazer -.505 -.031 -.912 .763 -2.039 6.080 .428 .653 

Excitação .998 1.475 1.165 1.497 .532 .974 .832 .438 
Domínio -.128 .076 -.830 .273 -1.137 .693 .237 .789 

 

Verificação dos pressupostos dos testes paramétricos (ANOVA), 

nomeadamente, a normalidade das distribuições e a homogeneidade das variâncias nos 

grupos habilitações escolares (9º Ano; 12º Ano e Licenciatura+), usando-se para tal os 

coeficientes de assimetria e curtose e o teste de Levene. 

Tabela 30: Análise da normalidade e homogeneidade nos grupos por habilitações escolares 

Dimensões Assimetria Curtose Teste Levene 

 
9 

Ano 
12 

Ano 
Lic. 
+ 

9 
Ano 

12 
Ano 

Lic. 
+ F p 

Perc. Autoef. -1.371 -.514 -1.472 1.828 .641 4.437 .353 .704 
Inf. Social .309 .692 .513 -1.208 .228 -.934 .632 .534 
Fac. Uso -1.550 .051 -.547 2.341 -.032 -.007 2.171 .120 
Uti. Perc. -.565 .181 -1.027 -.867 -.169 4.749 .358 .700 

Atit. face à 
exp. uso 

1.328 -1.172 .054 .273 6.516 1.702 .180 .835 

Exp. com as 
TIC 

.263 -.337 -.125 -1.441 .149 -.078 .222 .802 

Int. uso -1.151 -1.223 -.783 3.828 2.358 .587 1.031 .361 
Afeto Pos. -.221 -.597 -.036 .631 -.217 -1.043 1.020 .364 
Afeto Neg. -.817 -1.221 -1.631 -.387 .794 2.795 .147 .864 

Tristeza .565 -1.351 -.956 -.911 1.856 -.377 .275 .760 
Prazer 1.363 -.078 -1.507 4.200 .697 6.268 .933 .397 

Excitação .174 1.125 .952 -.635 2.433 -.078 1.792 .172 
Domínio -.785 -.364 -.115 .632 -.210 .780 .470 .627 
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Anexo III – Análise das comparações grupo a grupo (teste Scheffé) 
 

Tabela 31: Análise das diferenças entre as médias dos grupos (quatro grupos de idades) nas diversas 

dimensões, diagrama de sedimentos (teste de Scheffé) 

Dimensões 
(I) 

Idade 
(J) 

Idade 

Mean 
Difference  

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Perceção de 
Autoeficácia  

(itens 21, 23, 24) 

18/25 
26/35 .119 .152 .893 -.31 .55 
36/45 .114 .143 .890 -.29 .52 
+46 1.207* .211 .000 .61 1.81 

26/35 
18/25 -.119 .152 .893 -.55 .31 
36/45 -.005 .179 1.000 -.51 .50 
+46 1.088* .236 .000 .42 1.76 

36/45 
18/25 -.114 .143 .890 -.52 .29 
26/35 .005 .179 1.000 -.50 .51 
+46 1.093* .231 .000 .44 1.75 

+46 
18/25 -1.207* .211 .000 -1.81 -.61 
26/35 -1.088* .236 .000 -1.76 -.42 
36/45 -1.093* .231 .000 -1.75 -.44 

Estado Afetivo 
Positivo  

(itens 68, 70, 73, 75, 
80) 

18/25 
26/35 -.074 .184 .983 -.60 .45 
36/45 -.152 .174 .857 -.65 .34 
+46 -.144 .255 .956 -.87 .58 

26/35 
18/25 .074 .184 .983 -.45 .60 
36/45 -.078 .216 .988 -.69 .54 
+46 -.069 .286 .996 -.88 .74 

36/45 
18/25 .152 .174 .857 -.34 .65 
26/35 .078 .216 .988 -.54 .69 
+46 .008 .280 1.000 -.79 .80 

+46 
18/25 .144 .255 .956 -.58 .87 
26/35 .069 .286 .996 -.74 .88 
36/45 -.008 .280 1.000 -.80 .79 

Estado Afetivo 
Negativo  

(itens 69, 72, 77, 78, 
81) 

18/25 
26/35 -.044 .133 .991 -.42 .33 
36/45 .165 .126 .631 -.19 .52 
+46 .198 .185 .767 -.33 .72 

26/35 
18/25 .044 .133 .991 -.33 .42 
36/45 .210 .157 .619 -.24 .66 
+46 .242 .207 .715 -.35 .83 

36/45 
18/25 -.165 .126 .631 -.52 .19 
26/35 -.210 .157 .619 -.66 .24 
+46 .032 .203 .999 -.54 .61 

+46 
18/25 -.198 .185 .767 -.72 .33 
26/35 -.242 .207 .715 -.83 .35 
36/45 -.032 .203 .999 -.61 .54 

Estado Afetivo de 
Tristeza 

(itens 71, 74, 76, 79, 
82) 

18/25 
26/35 -.035 .154 .997 -.47 .40 
36/45 .189 .145 .639 -.22 .60 
+46 .357 .214 .429 -.25 .97 

26/35 
18/25 .035 .154 .997 -.40 .47 
36/45 .224 .181 .676 -.29 .74 
+46 .392 .239 .448 -.29 1.07 
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36/45 
18/25 -.189 .145 .639 -.60 .22 
26/35 -.224 .181 .676 -.74 .29 
+46 .168 .234 .915 -.50 .83 

+46 
18/25 -.357 .214 .429 -.97 .25 
26/35 -.392 .239 .448 -1.07 .29 
36/45 -.168 .234 .915 -.83 .50 

Influência Social  
(itens 25, 26, 28) 

18/25 
26/35 -.402 .204 .280 -.98 .18 
36/45 -.019 .193 1.000 -.57 .53 
+46 -.009 .283 1.000 -.82 .80 

26/35 
18/25 .402 .204 .280 -.18 .98 
36/45 .384 .240 .469 -.30 1.07 
+46 .394 .318 .675 -.51 1.30 

36/45 
18/25 .019 .193 1.000 -.53 .57 
26/35 -.384 .240 .469 -1.07 .30 
+46 .010 .310 1.000 -.87 .89 

+46 
18/25 .009 .283 1.000 -.80 .82 
26/35 -.394 .318 .675 -1.30 .51 
36/45 -.010 .310 1.000 -.89 .87 

Facilidade de uso  
(itens 29, 20, 31, 32) 

18/25 
26/35 .153 .149 .787 -.27 .58 
36/45 .109 .141 .895 -.29 .51 
+46 .733* .207 .008 .14 1.32 

26/35 
18/25 -.153 .149 .787 -.58 .27 
36/45 -.044 .175 .996 -.54 .45 
+46 .580 .232 .107 -.08 1.24 

36/45 
18/25 -.109 .141 .895 -.51 .29 
26/35 .044 .175 .996 -.45 .54 
+46 .624 .227 .062 -.02 1.27 

+46 
18/25 -.733* .207 .008 -1.32 -.14 
26/35 -.580 .232 .107 -1.24 .08 
36/45 -.624 .227 .062 -1.27 .02 

Utilidade percebida  
(itens 33, 34, 35, 36, 

37, 38) 

18/25 
26/35 .213 .124 .403 -.14 .56 
36/45 .195 .117 .428 -.14 .53 
+46 .273 .172 .475 -.22 .76 

26/35 
18/25 -.213 .124 .403 -.56 .14 
36/45 -.017 .146 1.000 -.43 .40 
+46 .060 .193 .992 -.49 .61 

36/45 
18/25 -.195 .117 .428 -.53 .14 
26/35 .017 .146 1.000 -.40 .43 
+46 .077 .188 .982 -.46 .61 

+46 
18/25 -.273 .172 .475 -.76 .22 
26/35 -.060 .193 .992 -.61 .49 
36/45 -.077 .188 .982 -.61 .46 

Experiência Afetiva 
de Prazer 

 (Itens 39, 40, 41, 42, 
43, 44) 

18/25 
26/35 .144 .133 .762 -.24 .52 
36/45 -.047 .126 .987 -.41 .31 
+46 -.308 .185 .434 -.83 .22 

26/35 
18/25 -.144 .133 .762 -.52 .24 
36/45 -.190 .157 .689 -.64 .26 
+46 -.451 .208 .200 -1.04 .14 

36/45 
18/25 .047 .126 .987 -.31 .41 
26/35 .190 .157 .689 -.26 .64 
+46 -.261 .203 .649 -.84 .32 
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+46 
18/25 .308 .185 .434 -.22 .83 
26/35 .451 .208 .200 -.14 1.04 
36/45 .261 .203 .649 -.32 .84 

Experiência Afetiva 
de Excitação  

(itens 45, 46, 47, 49, 
50) 

18/25 
26/35 -.028 .107 .995 -.33 .28 
36/45 -.128 .101 .657 -.42 .16 
+46 -.303 .148 .250 -.73 .12 

26/35 
18/25 .028 .107 .995 -.28 .33 
36/45 -.100 .126 .889 -.46 .26 
+46 -.275 .166 .438 -.75 .20 

36/45 
18/25 .128 .101 .657 -.16 .42 
26/35 .100 .126 .889 -.26 .46 
+46 -.175 .163 .763 -.64 .29 

+46 
18/25 .303 .148 .250 -.12 .73 
26/35 .275 .166 .438 -.20 .75 
36/45 .175 .163 .763 -.29 .64 

Experiência Afetiva 
de Domínio  

(itens 51, 52, 53, 55, 
56) 

18/25 
26/35 .267 .142 .319 -.14 .67 
36/45 .175 .134 .636 -.21 .56 
+46 .173 .197 .856 -.39 .73 

26/35 
18/25 -.267 .142 .319 -.67 .14 
36/45 -.092 .167 .959 -.57 .38 
+46 -.094 .220 .980 -.72 .53 

36/45 
18/25 -.175 .134 .636 -.56 .21 
26/35 .092 .167 .959 -.38 .57 
+46 -.002 .216 1.000 -.62 .61 

+46 
18/25 -.173 .197 .856 -.73 .39 
26/35 .094 .220 .980 -.53 .72 
36/45 .002 .216 1.000 -.61 .62 

Atitude face à 
experiencia de uso  

(itens 57, 58, 59, 60) 

18/25 
26/35 .155 .137 .735 -.24 .55 
36/45 .092 .130 .919 -.28 .46 
+46 -.091 .191 .973 -.63 .45 

26/35 
18/25 -.155 .137 .735 -.55 .24 
36/45 -.063 .162 .984 -.52 .40 
+46 -.247 .214 .722 -.85 .36 

36/45 
18/25 -.092 .130 .919 -.46 .28 
26/35 .063 .162 .984 -.40 .52 
+46 -.183 .209 .857 -.78 .41 

+46 
18/25 .091 .191 .973 -.45 .63 
26/35 .247 .214 .722 -.36 .85 
36/45 .183 .209 .857 -.41 .78 

Intenção de uso  
(itens 61 e 62) 

18/25 
26/35 .030 .193 .999 -.52 .58 
36/45 -.173 .183 .827 -.69 .35 
+46 .426 .269 .477 -.34 1.19 

26/35 
18/25 -.030 .193 .999 -.58 .52 
36/45 -.202 .228 .851 -.85 .45 
+46 .396 .301 .632 -.46 1.25 

36/45 
18/25 .173 .183 .827 -.35 .69 
26/35 .202 .228 .851 -.45 .85 
+46 .598 .294 .255 -.24 1.44 

+46 
18/25 -.426 .269 .477 -1.19 .34 
26/35 -.396 .301 .632 -1.25 .46 
36/45 -.598 .294 .255 -1.44 .24 
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Experiência com as 
TIC  

(itens 9, 11, 14) 
 

18/25 
26/35 .185 .197 .831 -.38 .75 
36/45 .314 .186 .421 -.22 .85 
+46 1.356* .274 .000 .58 2.14 

26/35 
18/25 -.185 .197 .831 -.75 .38 
36/45 .130 .232 .958 -.53 .79 
+46 1.171* .307 .004 .30 2.05 

36/45 
18/25 -.314 .186 .421 -.85 .22 
26/35 -.130 .232 .958 -.79 .53 
+46 1.042* .301 .010 .19 1.90 

+46 
18/25 -1.356* .274 .000 -2.14 -.58 
26/35 -1.171* .307 .004 -2.05 -.30 
36/45 -1.042* .301 .010 -1.90 -.19 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

Tabela 32: Análise das diferenças entre as médias dos grupos por situação profissional (três grupos) nas 
diversas dimensões, teste de Scheffé 

Dimensões 
(I) 

Situação  
profissional 

(J) 
Situação 

profissional 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Perceção de 
Autoeficácia  

(itens 21, 23, 24) 

Estudante 
Est./Trab. -.239 .225 .570 -.80 .32 
Trabalhador .248 .131 .173 -.08 .57 

Est./Tra. 
Estudante .239 .225 .570 -.32 .80 
Trabalhador .487 .229 .109 -.08 1.06 

Trabalhador 
Estudante -.248 .131 .173 -.57 .08 
Est./Trab. -.487 .229 .109 -1.06 .08 

Estado Afetivo Positivo  
(itens 68, 70, 73, 75, 80) 

Estudante 
Est./Tra. -.453 .236 .163 -1.04 .13 
Trabalhador -.286 .137 .120 -.63 .06 

Est./Tra. 
Estudante .453 .236 .163 -.13 1.04 
Trabalhador .167 .240 .784 -.43 .76 

Trabalhador 
Estudante .286 .137 .120 -.06 .63 
Est./Tra. -.167 .240 .784 -.76 .43 

Estado Afetivo Negativo 
 (itens 69, 72, 77, 78, 81) 

Estudante 
Est./Tra. -.002 .178 1.000 -.44 .44 
Trabalhador .098 .103 .639 -.16 .35 

Est./Tra. 
Estudante .002 .178 1.000 -.44 .44 
Trabalhador .100 .181 .857 -.35 .55 

Trabalhador 
Estudante -.098 .103 .639 -.35 .16 
Est./Tra. -.100 .181 .857 -.55 .35 

Estado Afetivo de 
Tristeza 

 (itens 71, 74, 76, 79, 
82) 

Estudante 
Est./Tra. -.203 .204 .612 -.71 .30 
Trabalhador .137 .119 .516 -.16 .43 

Est./Tra. 
Estudante .203 .204 .612 -.30 .71 
Trabalhador .340 .208 .266 -.18 .86 

Trabalhador 
Estudante -.137 .119 .516 -.43 .16 
Est./Tra. -.340 .208 .266 -.86 .18 

Influência Social  
(itens 25, 26, 28) 

Estudante 
Est./Tra. .373 .272 .395 -.30 1.05 
Trabalhador .130 .158 .716 -.26 .52 

Est./Tra. 
Estudante -.373 .272 .395 -1.05 .30 
Trabalhador -.243 .277 .681 -.93 .44 

Trabalhador Estudante -.130 .158 .716 -.52 .26 
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Est./Tra. .243 .277 .681 -.44 .93 

Facilidade de uso  
(itens 29, 20, 31, 32) 

Estudante 
Est./Tra. -.103 .208 .885 -.62 .41 
Trabalhador .071 .121 .841 -.23 .37 

Est./Tra. 
Estudante .103 .208 .885 -.41 .62 
Trabalhador .174 .212 .714 -.35 .70 

Trabalhador 
Estudante -.071 .121 .841 -.37 .23 
Est./Tra. -.174 .212 .714 -.70 .35 

Utilidade percebida  
(itens 33, 34, 35, 36, 37, 

38) 

Estudante 
Est./Tra. .160 .166 .627 -.25 .57 
Trabalhador .152 .096 .294 -.09 .39 

Est./Tra. 
Estudante -.160 .166 .627 -.57 .25 
Trabalhador -.009 .168 .999 -.43 .41 

Trabalhador 
Estudante -.152 .096 .294 -.39 .09 
Est./Tra. .009 .168 .999 -.41 .43 

Experiência Afetiva de 
Prazer 

 (Itens 39, 40, 41, 42, 43, 
44) 

Estudante 
Est./Tra. .113 .175 .814 -.32 .55 
Trabalhador -.212 .102 .121 -.47 .04 

Est./Tra. 
Estudante -.113 .175 .814 -.55 .32 
Trabalhador -.324 .178 .196 -.77 .12 

Trabalhador 
Estudante .212 .102 .121 -.04 .47 
Est./Tra. .324 .178 .196 -.12 .77 

Experiência Afetiva de 
Excitação  

(itens 45, 46, 47, 49, 50) 

Estudante 
Est./Tra. -.182 .136 .412 -.52 .16 
Trabalhador -.282* .079 .003 -.48 -.09 

Est./Tra. 
Estudante .182 .136 .412 -.16 .52 
Trabalhador -.100 .138 .769 -.44 .24 

Trabalhador 
Estudante .282* .079 .003 .09 .48 
Est./Tra. .100 .138 .769 -.24 .44 

Experiência Afetiva de 
Domínio  

(itens 51, 52, 53, 55, 56) 

Estudante 
Est./Tra. .055 .191 .959 -.42 .53 
Trabalhador .037 .111 .947 -.24 .31 

Est./Tra. 
Estudante -.055 .191 .959 -.53 .42 
Trabalhador -.018 .194 .996 -.50 .46 

Trabalhador 
Estudante -.037 .111 .947 -.31 .24 
Est./Tra. .018 .194 .996 -.46 .50 

Atitude face à experiencia 
de uso 

 (itens 57, 58, 59, 60) 

Estudante 
Est./Tra. .025 .181 .990 -.42 .47 
Trabalhador -.158 .105 .328 -.42 .10 

Est./Tra. 
Estudante -.025 .181 .990 -.47 .42 
Trabalhador -.183 .184 .611 -.64 .27 

Trabalhador 
Estudante .158 .105 .328 -.10 .42 
Est./Tra. .183 .184 .611 -.27 .64 

Intenção de uso  
(itens 61 e 62) 

Estudante 
Est./Tra. .064 .261 .970 -.58 .71 
Trabalhador .010 .152 .998 -.37 .39 

Est./Tra. 
Estudante -.064 .261 .970 -.71 .58 
Trabalhador -.054 .265 .979 -.71 .60 

Trabalhador 
Estudante -.010 .152 .998 -.39 .37 
Est./Tra. .054 .265 .979 -.60 .71 

Experiência com as TIC  
(itens 9, 11, 14) 

Estudante 
Est./Tra. -.225 .275 .716 -.91 .46 
Trabalhador .505* .160 .009 .11 .90 

Est./Tra. 
Estudante .225 .275 .716 -.46 .91 
Trabalhador .730* .279 .037 .04 1.42 

Trabalhador 
Estudante -.505* .160 .009 -.90 -.11 
Est./Tra. -.730* .279 .037 -1.42 -.04 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tabela 33: Análise das diferenças entre as médias dos grupos por habilitações escolares (três grupos de 
habilitações) nas diversas dimensões, diagrama de sedimentos (teste de Scheffé) 

Dimensões 
(I) 

Habilitações  
(J) 

Habilitações  

Mean 
Difference (I-

J) 

Std. 
Error 

Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Perceção de 
Autoeficácia  
(itens 21, 23, 

24) 

9º ano 
12º ano -.813* .179 .000 -1.26 -.37 
+Lic -.818* .188 .000 -1.29 -.35 

12º ano 
9º ano .813* .179 .000 .37 1.26 
+Lic -.005 .127 .999 -.32 .31 

+Lic 
9º ano .818* .188 .000 .35 1.29 
12º ano .005 .127 .999 -.31 .32 

Estado Afetivo 
Positivo  

(itens 68, 70, 
73, 75, 80) 

9º ano 
12º ano .234 .207 .529 -.28 .75 
+Lic .112 .218 .877 -.43 .65 

12º ano 
9º ano -.234 .207 .529 -.75 .28 
+Lic -.122 .147 .707 -.49 .24 

+Lic 
9º ano -.112 .218 .877 -.65 .43 
12º ano .122 .147 .707 -.24 .49 

Estado Afetivo 
Negativo 

 (itens 69, 72, 77, 
78, 81) 

9º ano 
12º ano -.150 .151 .612 -.53 .23 
+Lic -.205 .159 .442 -.60 .19 

12º ano 
9º ano .150 .151 .612 -.23 .53 
+Lic -.054 .107 .881 -.32 .21 

+Lic 
9º ano .205 .159 .442 -.19 .60 
12º ano .054 .107 .881 -.21 .32 

Estado Afetivo 
de Tristeza 

 (itens 71, 74, 
76, 79, 82) 

9º ano 
12º ano -.264 .174 .323 -.70 .17 
+Lic -.338 .184 .190 -.79 .12 

12º ano 
9º ano .264 .174 .323 -.17 .70 
+Lic -.074 .124 .838 -.38 .23 

+Lic 
9º ano .338 .184 .190 -.12 .79 
12º ano .074 .124 .838 -.23 .38 

Influência 
Social  

(itens 25, 26, 28) 

9º ano 
12º ano -.022 .226 .995 -.58 .54 
+Lic .409 .238 .235 -.18 1.00 

12º ano 
9º ano .022 .226 .995 -.54 .58 
+Lic .431* .161 .031 .03 .83 

+Lic 
9º ano -.409 .238 .235 -1.00 .18 
12º ano -.431* .161 .031 -.83 -.03 

Facilidade de 
uso  

(itens 29, 20, 
31, 32) 

9º ano 
12º ano -.468* .170 .026 -.89 -.05 
+Lic -.575* .179 .007 -1.02 -.13 

12º ano 
9º ano .468* .170 .026 .05 .89 
+Lic -.108 .120 .673 -.41 .19 

+Lic 
9º ano .575* .179 .007 .13 1.02 
12º ano .108 .120 .673 -.19 .41 

Utilidade 
percebida  

(itens 33, 34, 35, 
36, 37, 38) 

9º ano 
12º ano -.309 .140 .094 -.66 .04 
+Lic -.259 .148 .220 -.63 .11 

12º ano 
9º ano .309 .140 .094 -.04 .66 
+Lic .050 .100 .882 -.20 .30 

+Lic 
9º ano .259 .148 .220 -.11 .63 
12º ano -.050 .100 .882 -.30 .20 

Experiência 
Afetiva de 

9º ano 
12º ano .165 .153 .563 -.22 .55 
+Lic .138 .161 .696 -.26 .54 
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Prazer 
 (Itens 39, 40, 
41, 42, 43, 44) 

12º ano 
9º ano -.165 .153 .563 -.55 .22 
+Lic -.027 .109 .969 -.30 .24 

+Lic 
9º ano -.138 .161 .696 -.54 .26 
12º ano .027 .109 .969 -.24 .30 

Experiência 
Afetiva de 
Excitação  

(itens 45, 46, 47, 
49, 50) 

9º ano 
12º ano .198 .122 .273 -.11 .50 
+Lic .130 .128 .602 -.19 .45 

12º ano 
9º ano -.198 .122 .273 -.50 .11 
+Lic -.068 .087 .736 -.28 .15 

+Lic 
9º ano -.130 .128 .602 -.45 .19 
12º ano .068 .087 .736 -.15 .28 

Experiência 
Afetiva de 
Domínio  

(itens 51, 52, 
53, 55, 56) 

9º ano 
12º ano -.239 .161 .336 -.64 .16 
+Lic -.263 .170 .306 -.69 .16 

12º ano 
9º ano .239 .161 .336 -.16 .64 
+Lic -.023 .114 .979 -.31 .26 

+Lic 
9º ano .263 .170 .306 -.16 .69 
12º ano .023 .114 .979 -.26 .31 

Atitude face à 
experiencia de 

uso 
 (itens 57, 58, 59, 

60) 

9º ano 
12º ano .140 .155 .667 -.25 .53 
+Lic .033 .164 .979 -.37 .44 

12º ano 
9º ano -.140 .155 .667 -.53 .25 
+Lic -.107 .110 .628 -.38 .17 

+Lic 
9º ano -.033 .164 .979 -.44 .37 
12º ano .107 .110 .628 -.17 .38 

Intenção de uso  
(itens 61 e 62) 

9º ano 
12º ano -.104 .222 .897 -.66 .45 
+Lic -.162 .234 .788 -.74 .42 

12º ano 
9º ano .104 .222 .897 -.45 .66 
+Lic -.058 .158 .935 -.45 .33 

+Lic 
9º ano .162 .234 .788 -.42 .74 
12º ano .058 .158 .935 -.33 .45 

Experiência com 
as TIC  

(itens 9, 11, 14) 

9º ano 
12º ano -.946* .222 .000 -1.50 -.39 
+Lic -1.177* .234 .000 -1.76 -.59 

12º ano 
9º ano .946* .222 .000 .39 1.50 
+Lic -.231 .158 .345 -.62 .16 

+Lic 
9º ano 1.177* .234 .000 .59 1.76 
12º ano .231 .158 .345 -.16 .62 

*.The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 

 

 


