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resumo 
 

 

A qualidade dos serviços de saúde tem sido discutida em várias organizações 
que se comprometem a desenvolver programas e acções capazes de atender 
às expectativas dos seus doentes. O objectivo deste trabalho é analisar o 
decorrer do serviço de urgência do hospital e dar um primeiro passo para 
estabelecer uma ferramenta de avaliação da qualidade. Foi realizada uma 
revisão bibliográfica, visando identificar as variáveis da qualidade (sentido lato) 
necessárias para a construção de um questionário aos utentes do Hospital 
Infante D. Pedro. Os resultados permitiram constatar que apesar de 
insatisfeitos os usuários deste serviço não reclamam e os que reclamam, na 
sua maioria, não preenchem o formulário. Nesta sequência é evidente que a 
adopção de programas de qualidade sustentados na análise das reclamações 
será um processo com um longo percurso. 
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abstract 

 

The health service quality has been discussed in several organizations 
committed with development of programs and actions capable to assist the 
expectations of their patients. The aim of this work is to analyze the elapse of 
the urgency service of the hospital and give a first step to establish a tool of 
evaluation of the quality. A literature revision was accomplished, seeking to 
identify the quality variables (broad sense) in order to elaborate a questionnaire 
to the users of the Hospital Infante D. Pedro. The findings of this study 
demonstrate that users of this service don’t complain, in spite of been 
unsatisfied, and the ones that complain, in majority, don't fill out the form. In this 
sequence, it is evident that the adoption of quality programs sustained in the 
analysis of the complaints will be a process with a long course. 
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Introdução 

A preocupação com a qualidade tem vindo a crescer nos últimos anos. Vários têm 

sido os factores que contribuem para esta tal, entre os quais: a “contenção de custos” e a 

maior atenção da população aos aspectos de “qualidade”. Assim, qualidade é cada vez 

mais um factor de escolha, por parte do consumidor; e, a alteração dos mecanismos de 

financiamento, com a introdução do risco financeiro para os prestadores, tem criado algum 

receio de redução das preocupações para com a qualidade (Barros, 1998). Nos serviços de 

saúde as preocupações mantêm-se e vemos, hoje, as instituições de saúde a trabalhar no 

sentido de serem acreditadas pelos melhores programas de gestão da qualidade, como é o 

caso da Joint Comission International. 

Segundo o Ministério da Saúde, a qualidade em saúde consiste em “satisfazer e 

diminuir as necessidades e não responder à procura, oferecendo mais; é ser proactivo 

para prevenir e dar resposta e não para a procura de novas oportunidades de mercado; é 

reunir integradamente como atributo a efectividade, eficiência, aceitabilidade e a 

equidade e não a exigência única de aceitabilidade”. 

Torna-se difícil definir o termo qualidade, tanto mais que várias definições têm 

sido apresentadas. Ao longo do nosso estudo apresentaremos algumas das 

conceptualizações do conceito, procurando delinear os requisitos indispensáveis para uma 

boa prática da qualidade.  

A qualidade dos serviços de urgência requer uma atenção especial. Não podemos 

esquecer que o serviço prestado aos clientes está directamente relacionado com o seu 

estado emocional, ou seja, para os doentes aspectos como acessibilidade, afabilidade, 

melhoria do estado de saúde são aspectos extremamente importantes na qualidade do 

serviço. Em concomitância, encontram-se os prestadores do serviço e os gestores. Os 

primeiros focam-se nas suas capacidades técnicas e na obtenção de resultados clínicos, 

como sinónimo de qualidade e, os segundos entendem a qualidade como a eficiência, a 

obtenção de resultados desejados e a rentabilização de investimentos.  

As instituições hospitalares ocupam um lugar central nos diferentes sistemas de 

saúde e são também das organizações em que a gestão é mais complexa. Procuramos, neste 

estudo, analisar o decorrer do serviço de urgências do hospital e o seguimento das 

reclamações, de modo a contribuir para estabelecer uma ferramenta de avaliação da 

qualidade nesse mesmo serviço.  
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O estudo empírico decorreu no Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro. Esta 

escolha deve-se, sobretudo, à proximidade geográfica deste da Universidade de Aveiro e 

por estar a proceder a modificações na gestão das reclamações. 

Tendo por base o objectivo enunciado, a primeira parte do nosso trabalho centra-

se numa revisão da literatura sobre as variáveis utilizadas no decorrer do estudo empírico. 

Assim, no primeiro capítulo abordaremos a passagem da qualidade dos bens à qualidade 

dos serviços, fazendo uma resenha sobre a evolução do conceito da qualidade e sobre a 

gestão da qualidade em serviço. Ainda neste capítulo fazemos referência às Escolas 

Nórdica e Norte-americana, bem como à qualidade na saúde e à qualidade hospitalar. 

O segundo capítulo é dedicado ao conceito de satisfação e à sua contextualização 

no serviço hospitalar, assim como à satisfação dos utentes deste tipo de serviço. Em 

seguida, no terceiro capítulo, apresenta-se o “Projecto Sim-Cidadao”, recentemente 

implementado nos sistemas de saúde. O quarto capítulo realiza uma abordagem da imagem 

e confiança como geradoras de lealdade, apresentando a interligação entre os diferentes 

conceitos de satisfação, confiança, imagem e lealdade. 

Os capítulos seguintes centram-se no estudo empírico. Assim, no capítulo 5 

define-se o campo e os objectivos da investigação e apresenta-se a entidade onde ocorreu o 

estudo empírico. Neste capítulo faz-se também referencia à metodologia Na parte final do 

capítulo apresenta-se a composição do questionário aos utentes e caracteriza-se a amostra 

dos utentes. No capítulo seguinte apresenta-se, em primeiro lugar, a análise da informação 

cedida pelo hospital sobre as reclamações dos utentes. Em seguida, mostram-se os aspectos 

mais importantes recolhidos por meio das entrevistas à responsável pela gestão das 

reclamações do hospital e ao responsável pelo serviço de urgências do hospital. Nos 

últimos pontos mostram-se os resultados do inquérito efectuado junto dos utentes.  

Finalmente, tecem-se as conclusões, onde são incluídas propostas para o 

desenvolvimento de futuras investigações na área da gestão da qualidade no sector da 

saúde e limitações desta investigação. 
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Capitulo 1 – Da qualidade dos bens à qualidade nos serviços 

Inicialmente, o conceito de Qualidade referia-se apenas às características dos 

produtos, ou seja, ao produto final adquirido. Mas, quando o conceito de qualidade se 

estende também a um serviço a sua avaliação é mais difícil, pois o que está em causa não é 

apenas o produto final em si, proporcionado pelo serviço, mas também a forma como é 

prestado. Mais difícil do que avaliar a qualidade dos produtos é avaliar a qualidade dos 

serviços, onde os clientes também consideram como parte da qualidade o processo de 

prestação do mesmo e as interacções pessoais para além do outcome (Carapeto e Fonseca, 

2005). Referimo-nos a um produto como produto de qualidade se este cumpre a sua função 

da forma como foi projectado, enquanto que um serviço tem qualidade se vai de encontro 

às nossas expectativas ou se as supera. 

No sentido de compreender melhor esta problemática, embarcamos neste estudo 

através duma resenha histórica da qualidade, desde os produtos tangíveis até aos serviços, 

com as suas características próprias, nos quais centraremos a nossa investigação. 

 

1.1– Evolução do conceito da qualidade 

No modo de produção anterior à Revolução Industrial, era o artesão que se 

ocupava de todas as tarefas, desde a escolha e aquisição da matéria-prima até à fase de 

acabamento e entrega do produto. A baixa produtividade e fiabilidade eram as principais 

características deste modelo, sendo que o controlo da qualidade era exercido pelo próprio 

artesão. Com o advento da industrialização, surgiu o processo de multidivisão das tarefas 

na execução de um produto. O controlo da qualidade passou então para as mãos de um 

mestre industrial, que exercia a supervisão desses grupos. 

Com o aumento das escalas de produção e do número de trabalhadores, o sistema 

tornou-se inviável, pois não era possível um só mestre supervisionar todo o processo. A 

resposta para o problema veio com a padronização dos produtos. Com a Segunda Guerra 

Mundial, houve uma grande evolução tecnológica, acompanhada por uma complexidade 

técnica de materiais, processos de fabricação e produtos. Essa situação ameaçava 

inviabilizar a inspecção total da produção. Surgiu então uma evolução do controlo da 

qualidade: o controlo estatístico. Este é baseado numa inspecção por amostragem e 

gráficos de controlo (começava a despontar o conceito de prevenção de falhas).  
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Entretanto, as acções correctivas desencadeadas eram ainda de eficiência restrita. 

Esta deficiência das acções correctivas e a competição pelo mercado consumidor acabaram 

por contribuir significativamente para que se adoptasse um novo objectivo em termos de 

controlo da qualidade, o Controlo da Qualidade Total (Total Quality Control - TQC). 

Pode dizer-se que o TQC foi o primeiro modelo para o sistema de garantia da 

qualidade, pois já apresentava algumas características subjacentes às actuais normas ISO 

9001, das quais se salientam; a preocupação com a satisfação do cliente, o conceito de 

aperfeiçoamento contínuo, o envolvimento e participação de todos os funcionários e a 

valorização do respeito ao indivíduo. 

O TQC era mais do que uma simples utilização de metodologias, técnicas, 

sistemas ou ferramentas, era uma filosofia organizacional, expressa através de acções 

produzidas de cima para baixo (da gestão para o trabalhador), que considerava o processo 

de organização como um todo e que procurava a vantagem competitiva a longo prazo, 

tendo como armas estratégicas: a qualidade, o respeito, a participação e a confiança de 

todos os funcionários. Esta foi a filosofia que serviu de base para a evolução dos actuais 

sistemas da qualidade. 

A Gestão Total da Qualidade (TQM) corresponde a uma cultura empresarial 

onde todos se empenham ao máximo para obter excelência no trabalho e pressupõe um 

compromisso individual de cada elemento com vista à produção de resultados com 

qualidade elevada. Neste processo as pessoas constituem o capital mais importante e a 

importância que lhes é conferida é fundamental para a sua motivação e para o aumento da 

criatividade e da produtividade individual. 

Os sistemas da qualidade proporcionam os instrumentos necessários para 

assegurar que os requisitos e actividades especificados sejam acompanhados e verificados 

de uma forma planeada, sistemática e documentada. Deste modo, estabelecer um sistema 

de qualidade significa aumentar a certeza do cumprimento dos requisitos e das actividades 

especificados. O ponto central nesta evolução do conceito de qualidade foi a mudança da 

focagem tradicional (baseada no controlo de qualidade e na garantia de qualidade) para o 

controlo de gestão e garantia de processos, que assegura a produção da qualidade 

especificada logo na primeira vez. 

O conceito de Qualidade esteve inicialmente associado ao produto em si, 

enquanto bem tangível, tendo-se tornado cada vez mais abrangente à medida que se 
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generalizou o fornecimento de serviços e houve um aumento de capacidade da oferta e, 

consequentemente, da concorrência. Hoje, o conceito não se refere apenas à qualidade de 

um produto ou serviço em particular, mas à qualidade do processo como um todo, 

abrangendo tudo o que ocorre na organização. A qualidade é entendida como uma forma 

de estar, de conviver e de actuar, no sentido de haver uma procura permanente de obtenção 

de melhores resultados a partir de um melhor desempenho de cada elemento interveniente 

no processo. 

A história da qualidade permite-nos compreender melhor o significado do 

conceito. A qualidade de um produto ou serviço tem múltiplas faces e tem como orientação 

primária a satisfação das necessidades dos clientes. A satisfação pode-se entender e sentir 

com intensidades diversas, pelo que se torna estratégico decidir quais as dimensões da 

qualidade prioritárias para uma organização. A nível do processo de gestão da qualidade e, 

apesar das diferenças entre os seus contributos, todos os mestres realçam um conjunto de 

elementos que se tornaram pilares da Teoria da Qualidade: envolvimento da gestão de 

topo, envolvimento e autonomia dos colaboradores, gestão baseada em métricas e factos, 

utilização de ferramentas estatísticas para controlo da variabilidade e ênfase no cliente. O 

passo mais importante para uma organização empenhada em melhorar a qualidade é passar 

da formulação da visão da qualidade, constituição de equipas da qualidade e planeamento 

da qualidade, para a implementação do plano. 

A filosofia da qualidade atribuída a Deming (Deming, 1982) define 14 princípios 

da qualidade: 

1. Criar na organização um propósito constante direccionado à melhoria de 

produtos e serviços; 

2. Criar um clima organizacional onde falhas e negativismo não são aceites, mas 

são encarados como oportunidades de melhoria; 

3. Terminar a dependência da inspecção em massa para garantir conformidade, 

desenhando produtos e processos com qualidade intrínseca; 

4. Terminar a prática de decidir contractos com base no preço mais baixo, em 

alternativa minimizar o custo total no ciclo de vida do produto, desenvolvendo 

relações de longo prazo com fornecedores do processo; 

5. Procurar a melhoria contínua do processo produtivo, melhorando a qualidade e 

reduzindo os custos; 
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6. Instituir um programa de treino e formação; 

7. Substituir a supervisão pela liderança em todos os níveis hierárquicos; 

8. Eliminar razões para receios criando um clima de confiança; 

9. Eliminar barreiras entre áreas funcionais na empresa; 

10. Eliminar slogans que exortam aumentos de produtividade, os verdadeiros 

problemas residem na estrutura do sistema e não podem ser resolvidos somente 

pelos trabalhadores; 

11. Terminar com a prática de gestão por objectivos e quotas de trabalho, a 

liderança efectiva substitui estas práticas; 

12. Eliminar barreiras que impedem os colaboradores de sentirem orgulho no 

seu trabalho; 

13. Implementar técnicas de controlo estatístico da qualidade ao nível dos 

operadores; 

14. Envolver todos os colaboradores no processo de transformação da 

organização. 

Segundo os princípios, subentende que o autor considerava que uma organização 

para manter a ênfase necessária na qualidade é indispensável um empenho continuado da 

gestão de topo. Evidencia-se a necessidade de motivar os colaboradores da empresa, mas, 

sobretudo, a responsabilidade da gestão em assegurar as condições que permitam que os 

esforços individuais tenham resultados.  

Este modelo tornou-se extremamente restrito pois só evidenciava os aspectos 

técnicos do produto. Surge, portanto, a necessidade de definir qualidade em termos de 

adequação do produto à sua utilização pretendida, ou seja, uma perspectiva de qualidade 

próxima do cliente (Juran, 1974). 

 

Neste seguimento Juran apresentou um modelo de custos da qualidade. Este 

modelo pretende criar ferramentas e modelos de inspecção e prevenção no sentido de 

antecipar eventuais falhas (Juran, 1974): 

� Falha Interna – Custos de produção defeituosa antes de chegar ao cliente: 

• Desperdício: trabalho e materiais empregues na produção de produtos com 

defeito. 

• Reelaboração: correcção de produção defeituosa. 
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• Re-teste: inspecção e teste de produtos que foram reelaborados. 

• Paragem: tempo de paragem de equipamento não programada. 

• Reciclagem: o que fazer aos produtos com defeito. 

� Falha externa – Clientes recebem produtos defeituosos. Este tipo de custos é 

difícil de quantificar e tende a ser subestimado: 

• Reclamações: investigar e resolver queixas dos clientes. 

• Devoluções: receber e substituir produtos defeituosos. 

• Custos de garantia: manter e respeitar serviço de garantia. 

• Perda de negócio no futuro. 

� Prevenção – Custos associados à prevenção de falhas de qualidade 

• Planeamento: desenvolver o plano da qualidade, os procedimentos e os 

manuais para comunicar o plano da qualidade. 

• Design: avaliar e modificar o design de produtos, testar novos produtos e 

processos. 

• Treino e formação: programas de formação em qualidade. 

• Controlo do processo: recolher dados, desenvolver e manter o sistema, 

analisar os dados. 

• Reporte: distribuir informação a colaboradores. 

• Projectos de melhoria: desenvolvimento de programas para redução do 

número de produtos defeituosos, motivação para a qualidade, etc. 

� Inspecção – Custos com inspecção e teste antes do produto ser enviado ao 

cliente 

• Inspecção de materiais: na recepção ou antes de incorporar no processo. 

• Inspecção final e teste. 

• Equipamento de teste: manutenção e calibragem de equipamento. 

• Materiais e serviços: utilização ou destruição produtos ou serviços na fase 

de inspecção. 

• Avaliação de stocks: teste aos produtos para avaliar estragos ou 

deterioração. 

Para além da base conceptual do conceito de qualidade, Juran apresenta ainda um 

processo de gestão da qualidade que se subdivide em três fases: planeamento da qualidade, 

controlo da qualidade e melhoria da qualidade (Juran, 1974). 
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O planeamento da qualidade requer a descrição dos clientes e das suas 

necessidades, a definição de objectivos da qualidade, a definição de medidas da qualidade, 

o desenvolvimento do plano da qualidade, a disponibilização de recursos necessários para 

implementar o plano e a sua implementação efectiva. O controlo da qualidade consiste na 

implementação de um sistema de métricas da qualidade, de avaliação de acções que visam 

melhorias da qualidade e de acções correctivas com base na análise de métricas da 

qualidade. A melhoria da qualidade exige às organizações o estabelecimento (através de 

políticas da qualidade) de programas, de procedimentos e de uma infra-estrutura que 

potencia a melhoria contínua da qualidade, reduzindo desperdícios e melhorando a 

satisfação dos empregados e dos clientes. 

Por seu lado, Garvin (1988) indica as seguintes dimensões da qualidade: 

� Performance: medida de desempenho do produto a nível das principais 

funções (por exemplo, a capacidade de focagem de uma máquina fotográfica); 

� Funcionalidades do produto: conjunto de funções secundárias que 

complementam a oferta do produto (por exemplo, o sistema de navegação); 

� Fiabilidade: probabilidade do produto deixar de funcionar de forma adequada 

num determinado período de tempo (tempo médio até que ocorra uma falha); 

� Conformidade: medida do nível de adequação do produto às suas 

especificações; 

� Durabilidade: medida do tempo de vida do produto em termos técnicos ou até 

ao momento em que a reparação deixa de ser eficiente do ponto de vista 

económico; 

� Serviço: inclui a rapidez, a cortesia, a competência e a facilidade em reparar o 

produto; 

� Aparência: refere-se à estética ou apelo sensorial do produto; 

� Imagem: refere-se a uma percepção subjectiva de qualidade associada à marca 

do produto; 

Estas dimensões têm como objecto alertar as organizações para a necessidade de 

considerar a qualidade como um elemento importante no seu posicionamento estratégico. 

No que se refere aos serviços, a avaliação da qualidade é feita durante o processo 

de realização do mesmo. Cada encontro com o cliente, ou momento de verdade, constitui 

uma oportunidade para o satisfazer ou não. A satisfação do cliente com o serviço pode ser 
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definida como o resultado da comparação entre as expectativas do serviço e as percepções 

efectivas desse mesmo serviço (Oliver, 1980). Quando as expectativas são excedidas, o 

serviço é percepcionado como tendo uma óptima qualidade; quando as expectativas são 

confirmadas, a qualidade do serviço é percepcionada como satisfatória.  

 Para melhor compreender a qualidade nos serviços abordaremos, em seguida, 

diferentes conceitos de serviços e as suas características.  

 

1.2 – Gestão da qualidade nos serviços 

Não podemos falar em qualidade dos serviços sem primeiro definir o que se 

entende por serviço. Assim, de acordo com Kotler (2000), um serviço é um acto ou 

desempenho que uma parte possa oferecer a outra que seja essencialmente intangível e não 

resulte na propriedade de nada, sendo que a sua produção pode ou não estar vinculada a 

um produto físico. Os serviços são produzidos e consumidos no mesmo momento.  

Aceitando-se o conceito de Kotler (2000) em que produto é tudo aquilo que 

satisfaz uma necessidade, podemos usar a dicotomia tangível-intangivel como base para 

diferenciar bens e serviços. Os serviços são produtos intangíveis, isto é, não podem ser 

vistos, provados, ou experimentados como um bem tangível. Grönroos (1993), 

relacionando várias definições propostas pelos vários autores, acrescenta uma nova 

definição ao conceito de serviço. Assim, para o autor (Grönroos, 1993): 

“O serviço é uma actividade ou série de actividades de natureza mais ou menos 

intangível – que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as 

interacções entre cliente e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens 

e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como solução ao(s) 

problema(s) do(s) cliente(s)”. 

O autor evidencia a existência de um continuum entre bens e serviços, apontado as 

diferenças entre um bem físico e um serviço, as quais podemos ver no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Diferença entre Bem Físico e Serviço 

Bem Físico Serviço 

Tangível Intangível 

Homogéneo Heterogéneo 

Produção e distribuição separada do consumo Produção, distribuição e consumo são processos 

simultâneos 

Uma coisa (objecto) Uma actividade ou processo 

Valor principal produzido em fábricas Valor principal produzido nas interacções entre 

comprador e vendedor 

Clientes normalmente não participação do 

processo de produção 

Clientes participação da produção 

Pode ser mantido em stock Não pode ser mantido em stock 

Transferência de propriedade Não existe transferência de propriedade 

Fonte: Adaptado de Grönroos (1993) 

 

No seguimento desta distinção Grönroos (1993) apresenta quatro características 

básicas dos serviços: 

� São mais ou menos intangíveis; 

� São actividades ou uma série de actividades em vez de coisas; 

� São pelo menos até certo ponto, produzidos e consumidos simultaneamente; 

� O cliente participa do processo de produção, pelo menos até certo ponto. 

 

Os serviços são por natureza intangíveis, o resultado do processo produtivo não é 

meramente um bem físico, o que lhes confere um carácter de heterogeneidade que dificulta 

a avaliação de qualidade. A prestação de um serviço exige em muitos casos a participação 

do cliente, o que origina preocupações ao nível da qualidade da relação que se estabelece 

durante o processo produtivo. Assim, a qualidade de um serviço é avaliada em função de 

dois componentes principais: a qualidade dos resultados desejados pelos clientes ou 

fiabilidade do serviço e a qualidade do processo a que os clientes se submetem para 

obterem os resultados desejados. A qualidade dos resultados é, por natureza, subjectiva.  

De acordo com American Marketing Association (AMA) os serviços têm certas 

especificidades: 

� Intangibilidade – os serviços são em grande parte imateriais, não podem ser 

tocados, provados ou cheirados. O desafio da sua produção está em oferecer 

evidências físicas e sensoriais de sua qualidade e eficiência; 
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� Inseparabilidade produção e consumo – está ligada à simultaneidade de 

produção e consumo dos serviços. Apesar das operações de preparação, apoio de 

retaguarda, suporte tecnológico e equipamentos de produção, o serviço se efectiva 

apenas no momento de contacto com o cliente, por menor ou mais rápido que ele 

seja; 

� Heterogeneidade – o serviço é produzido por pessoas pelo que se torna difícil 

manter um alto grau de padronização, cada momento é único e não pode ser 

recriado; 

� Perecibilidade (imperdurabilidade) – é impossível armazenar o serviço, ou 

seja, cada “repetição” de actividade será sempre um novo serviço, apesar de ser o 

mesmo processo; 

� Impossibilidade de devolução – uma vez que o serviço é produzido e 

consumido no mesmo instante é impossível a sua devolução;  

� Elevada interactividade – existe uma elevada interactividade no 

relacionamento que se estabelece entre fornecedor e cliente; 

� Participação dos clientes na produção – existe um envolvimento do cliente 

no processo; 

� Incerteza sobre as necessidades do cliente – por vezes os clientes criam 

expectativas relativas ao serviço que não correspondem á realidade; 

� Ausência de propriedade – o cliente não pode obter propriedade do serviço. 

 

De acordo com as características acima descritas verificamos que a intangibilidade 

dificulta a avaliação do serviço pelo cliente. Como o serviço é prestado por pessoas, é 

difícil conseguir uma uniformidade no seu fornecimento, pois nunca se consegue prestar o 

mesmo serviço em experiências diferentes. 

As características dos serviços podem ser resumidas em: ausência de stock; não 

propriedade do cliente; impossibilidade de empréstimo, venda ou transferência de posse; 

simultaneidade entre produção e consumo; envolvimento do cliente no processo; 

participação efectiva de pessoas na produção do serviço; dificuldade de avaliação de 

resultado; importância do tempo e complexidade dos sistemas de entrega e do pós-venda. 

 
Não existe uma definição única de qualidade do serviço. Para diversos 

investigadores, esta é definida como o resultado, isto é, como uma atitude que os clientes 
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desenvolvem sobre uma organização; esta atitude é baseada na percepção que o cliente tem 

do desempenho real do serviço ou de um grupo particular dos serviços (Cronin e Taylor, 

1992; Gronroos, 1982; Parasuraman, Zeithaml, e Berry, 1985). A qualidade do serviço 

pode ser entendida como um tipo de atitude, resultante da comparação entre as 

expectativas do consumidor e sua percepção do serviço recebido. 

 Porque os pacientes são clientes do cuidado de saúde (Kunkle, 1990), 

investigadores de outras disciplinas (Babakus e Mangold, 1992) estudaram as percepções 

dos pacientes hospitalizados sobre a qualidade do serviço. Schmenner (1986) identificou 

quatro grupos de actividades de serviço que se diferenciam segundo duas dimensões: grau 

de interacção e de ajustamento ao cliente e grau de intensidade da mão-de-obra. O serviço 

hospitalar é tido como um serviço adaptado, cujo grau de interacção e de ajustamento ao 

doente é elevado, mas o grau de intensidade da mão-de-obra é baixo, dada a especialidade 

que exige.   

Segundo as Normas ISO (International Organization for Standardisation) a 

qualidade é entendida como o conjunto de características inerentes a um produto ou 

serviço de forma a satisfazer os requisitos de todas as partes interessadas, desde os clientes 

e utentes aos colaboradores e sociedade em geral (ISO 9001). 

 

Ao falar na qualidade dos serviços não poderemos deixar de fazer referência às 

duas escolas que ficaram ligadas à sua gestão: escola nórdica e escola norte-americana, 

apresentadas em seguida 

 

1.2.1 – As Escolas Nórdica e Norte-americana 

Grönroos, da Escola Nórdica, considera que se obtém a qualidade total 

percepcionada quando a qualidade experimentada satisfaz a qualidade esperada pelos 

clientes. Deste modo, a qualidade percepcionada pelos clientes é a integração da qualidade 

técnica, da qualidade funcional e da imagem da empresa prestadora do serviço, mas 

também depende das expectativas dos clientes. A qualidade resulta da comparação entre a 

qualidade esperada e a qualidade experimentada pelo cliente ao utilizar o serviço. A 

qualidade percebida é positiva quando a qualidade experimentada alcança ou supera o que 

os clientes esperam do serviço e negativa quando a percepção é inferior. 
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Nesta perspectiva, a qualidade total percepcionada pelos consumidores apresenta 

duas dimensões: 

� Técnica (ou do resultado) – corresponde àquilo com que os consumidores 

ficam após ter terminado o processo de produção e as interacções entre 

comprador-vendedor; 

� Funcional (ou relacionada com o processo) – corresponde ao modo como os 

consumidores recebem o serviço e como experimentam o processo simultâneo de 

produção e consumo. 

 

Seguindo este mesmo raciocínio, Parasuraman et. al. (1985) e Zeithaml et al. 

(1990), da Escola Norte-americana, definem qualidade de serviço percebida como a 

diferença entre as expectativas que os clientes têm do serviço e as percepções do serviço 

experimentado. 

Por conseguinte, os consumidores não avaliam apenas a qualidade do serviço em 

si, mas também o que recebem ao interagir com as empresas, por outras palavras, a 

acessibilidade, a aparência e o comportamento dos empregados (Grönroos, 2000). 

A Figura 1 ilustra o modo como as experiências da qualidade se encontram 

relacionadas com as actividades tradicionais do marketing, as quais incluem a publicidade, 

as relações públicas, o marketing directo, as vendas sob controlo da empresa, a 

comunicação boca a boca e as pesquisas sobre as necessidades dos clientes. Quanto à 

imagem, esta desempenha um papel central na percepção da qualidade dos serviços por 

parte dos consumidores, pelo que deve ser gerida de modo apropriado. 
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Figura 1 – Escola Nórdica e a Qualidade Total Percepcionada. 

 

 

Fonte: Adaptado de Grönroos (1990). 

 

Dado que o nível da qualidade total percepcionada é determinada pelo desvio 

entre a qualidade esperada e a qualidade experimentada, se as expectativas dos 

consumidores, em relação ao serviço, não forem realistas, a qualidade total percepcionada 

será baixa, ainda que a qualidade experimentada seja boa (Grönroos, 2000). Este aspecto 

deverá estar sempre presente na mente dos responsáveis do marketing e em programas da 

qualidade. 

O modelo das 4Q de Gummesson (1987), da Escola Nórdica, faz referência aos 

factores chave da organização (fontes da qualidade): qualidade na concepção, qualidade na 

produção, qualidade na entrega e qualidade nas relações cliente-fornecedor, com a intenção 

de ajudar os fabricantes e as empresas de serviços a gerir a qualidade. Todos podem e 

devem contribuir para a qualidade. 

O modelo de Grönroos-Gummesson da qualidade resulta da fusão do modelo da 

qualidade total percepcionada com o modelo das 4Q e destina-se a ser aplicado na gestão 

da qualidade de empresas de serviços e industriais. 

O Modelo de Grönroos-Gummesson da Qualidade foi concebido a partir das 

abordagens sobre a qualidade destes autores. Por um lado, encontramos a referência ao 

Modelo dos 4Q de Gummesson, baseado na noção de que todos contribuem para a 

Qualidade total 
percepcionada 

Imagem Qualidade 
Experimentada 

Qualidade 
Esperada 

Qualidade técnica 
(o que se dá) 

Qualidade funcional 
(como se dá) 

Comunicação de Marketing 
Imagem 
Comunicação “boca a boca” 
Necessidades dos clientes  
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qualidade e que existem diferentes fontes de qualidade numa organização (Grönroos, 2000) 

e, por outro, faz o enquadramento ao Modelo de Qualidade Percepcionada do Serviço de 

Grönroos. Este modelo apresenta as quatro fontes da qualidade desenvolvidas no Modelo 

dos 4Q de Gummesson: qualidade da concepção, qualidade da produção, qualidade da 

entrega e qualidade relacional. A qualidade percepcionada pelo consumidor é, assim, 

influenciada por estas fontes. 

A concepção pode exercer uma influência sobre a qualidade técnica e pode ser 

uma fonte da qualidade funcional, pois o consumidor pode envolver-se na concepção 

melhorando a qualidade técnica e a organização pode empenhar-se na tentativa de 

solucionar os problemas dos clientes gerando melhorias na qualidade funcional. 

A produção tem uma influência na qualidade funcional e determina a qualidade 

técnica. Como a produção e o consumo do serviço é simultâneo, o consumidor 

desempenha um papel activo no processo de produção e fornecimento do serviço. A forma 

como o consumidor assimila e entende o processo de produção influencia a qualidade 

funcional. 

Grönroos (2000) reconhece a dificuldade em distinguir a entrega da produção, 

considerando a entrega como parte integrante do processo total da produção, pelo que os 

aspectos abordados na produção podem-se aplicar à entrega. 

A qualidade relacional depende das interacções e relações entre os funcionários da 

organização e os consumidores. A sua influência é predominantemente funcional. Quanto 

maior for a acuidade da organização e dos seus agentes para com os seus clientes, melhor 

será o impacte sobre a qualidade. O modelo também evidencia as expectativas criadas pelo 

consumidor e as experiências anteriores como factores determinantes para a qualidade 

percepcionada.   

Também a imagem desempenha um papel importante sobre a qualidade. Uma boa 

imagem pode minimizar eventuais falhas do serviço, enquanto que uma má imagem pode 

ampliar negativamente a qualidade percepcionada pelo consumidor. A qualidade 

percepcionada pelo consumidor resulta da avaliação do que foi esperado e do que foi 

experimentado, considerando a influência da imagem da organização. 
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Figura 2 – Modelo de Grönroos-Gummesson da Qualidade  

 
Fonte: Adaptado de Grönroos (2000). 

 

O modelo proposto por Grönroos-Gummensson (ver figura 2) realça a importância 

de se observar e compreender os impactes sobre a qualidade exercida pelas diversas áreas 

funcionais de uma organização e a existência de várias fontes da qualidade, das quais a 

produção do serviço é apenas uma delas. Grönroos (2000) sugere que questões técnicas e 

funcionais precisam de ser reconhecidas durante o processo de desenvolvimento e 

implementação das actividades da organização e durante a gestão do relacionamento entre 

os seus funcionários e os consumidores. 

Por seu lado, a Escola Norte-americana apresentou o modelo dos GAP´s ou 

desvios muito divulgado na literatura. 

O Modelo de Análise dos Gaps da Qualidade surge pela primeira vez em 1985, 

resultante de um estudo de investigação conduzido por Parasuraman, et al, (1985) e que 

tinha como objectivos definir, clarificar e aprofundar o conceito de qualidade nos serviços 

e das suas características.  
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Figura 3 – Modelo dos GAP´s 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Parasuraman et al.. (1985). 

 

Para a análise dos Gaps, os autores analisaram quatro empresas de serviços de 

ramos distintos (banca, cartões de crédito, seguradoras e reparação e manutenção de 

produtos) através da condução de entrevistas a grupos centrados e de profundidade. Estas 

entrevistas permitiram aos autores elaborar uma análise dos Gaps sobre as percepções dos 

consumidores dos serviços, sobre o desempenho da prestação do serviço e como estes 

Gaps afectam os consumidores. 

Segundo o Modelo dos Gaps a qualidade percebida pelo consumidor é o resultado 

da diferença existente entre o serviço esperado e o serviço percebido. A apreciação que o 

consumidor faz sobre a qualidade global de um serviço depende das discrepâncias entre as 

expectativas e percepções do desempenho actual da organização.  
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Estas diferenças derivam dos cinco Gaps (ver Figura 3) que ocorrem dentro da 

organização e que são descritos da seguinte forma:  

� O primeiro desvio (Gap 1), identificado pelos autores, explica a discrepância 

existente entre as expectativas do cliente e a percepção do gestor acerca dessas 

mesmas expectativas. É preciso enquanto gestor, ter conhecimento daquilo que os 

clientes esperam da organização que lhes fornece o serviço, tentando reduzir o 

desvio entre aquilo que se oferece e as expectativas que os clientes têm acerca dos 

serviços. 

� O segundo desvio (Gap 2), traduz a ideia de que não é suficiente conhecer as 

expectativas dos clientes tornando-se, necessário, saber traduzir esses mesmos 

conhecimentos na produção do serviço, ou seja, como refere Correia (2000) as 

organizações podem por vezes, ter dificuldades em colocar na prática as 

percepções que identificam sobre os desejos dos clientes. 

� O terceiro desvio (Gap 3) é um problema na produção dos serviços que 

consiste num desvio entre as normas pré-estabelecidas para o serviço e a forma 

como ele é efectivamente fornecido. Os factores responsáveis por este desvio vão 

desde as competências dos técnicos até aos conflitos existentes no interior da 

própria organização. 

� O quarto desvio (Gap 4) atesta a discrepância entre o serviço fornecido e as 

comunicações externas com os clientes. Este desvio diz respeito à “promessa” 

feita pela organização ao cliente sobre determinado serviço. Para diminuir este 

desvio deve-se ter em conta a qualidade e a quantidade da informação fornecida, 

pois não se deve comunicar falsas características dos serviços aumentando, assim, 

as expectativas dos clientes. 

� Enquanto o primeiro, segundo, terceiro e quarto desvio dizem respeito à 

organização, o quinto (Gap 5) é de natureza particular, ligada ao cliente, 

consistindo na base de todo este modelo que nos diz que, se o serviço que o 

cliente recebe, não for semelhante às suas expectativas, provoca uma decepção e 

logo a opinião de que existe uma fraca qualidade de serviço. No serviço esperado, 

para as expectativas dos clientes contribuem inúmeros factores: entre eles as 

experiências vividas pelo cliente no passado, assim, como de um modo particular 
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aquilo que ele ouviu dos seus congéneres (comunicação) e as suas necessidades 

pessoais. 

 

 Tornando-se necessário obter uma forma de controlo dos desvios ou Gaps, os 

autores do Modelo dos Gaps desenvolveram uma escala chamada SERVQUAL. Esta 

escala é um instrumento que permite avaliar a qualidade de serviços, tendo por base as 

percepções e as expectativas dos clientes. 

 O instrumento final, designado SERVQUAL, (traduz-se num questionário 

dividido em três partes (Parasuraman e tal., 1991):  

� A primeira, relacionada com a expectativa, consiste em 22 questões para 

determinar a expectativa do cliente face ao serviço. 

� Na segunda parte, referente às dimensões da qualidade do serviço, o 

consumidor classifica a importância de cada uma delas através da atribuição de 

um peso relativo. 

� A terceira parte relativa à percepção constituída semelhantemente pelas 

mesmas 22 questões para medir a percepção desse mesmo serviço. 

 

Como já referimos, para os autores, qualidade de serviço é avaliada através da 

diferença entre as expectativas que os clientes têm do serviço e as percepções do serviço 

experimentado. 

 Deste modo, a Qualidade do serviço é uma variável complexa, composta de cinco 

dimensões: tangibilidade, fiabilidade, capacidade de resposta, confiança e empatia: 

� Tangibilidade é a dimensão que diz respeito à aparência física das instalações, 

dos equipamentos, do pessoal, dos materiais de comunicação, entre outros. Alguns 

exemplos dos indicadores que medem esta dimensão são o design e a higiene.  

� Fiabilidade é a dimensão que traduz a capacidade da organização oferecer o 

serviço, conforme prometido. 

� Capacidade de Resposta é a dimensão que traduz a vontade da organização 

em ajudar e servir o cliente, independentemente do serviço. A rapidez de 

resolução da prestação do serviço. 

�  Confiança traduz-se em competência, simpatia e capacidade do pessoal 

técnico em inspirar confiança e segurança nos clientes do serviço. Os indicadores 
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para medir esta dimensão podem ser a formação técnica dos recursos humanos 

que fornecem o serviço e o grau de cortesia do pessoal técnico. 

� Empatia é a última dimensão identificada pelos autores e diz respeito à 

atenção personalizada que a organização tem para com os seus clientes. Um dos 

indicadores para medir esta dimensão é a existência ou não de acções dirigidas a 

determinados clientes (ou grupos) alvo.  

 

1.2.2 – Qualidade no serviço de saúde 

Durante os últimos anos a avaliação da satisfação com os cuidados de saúde 

ganhou grande importância como medida da qualidade na prestação de serviços de saúde 

públicos. As actividades de garantia e melhoria da qualidade têm vindo a ser encaradas 

como fazendo parte dos processos de cuidados médicos e mesmo de programas políticos.  

A gestão da saúde e a gestão hospitalar, em particular, são das mais complexas. A 

existência de um maior número de profissões e técnicas do que em qualquer outra 

actividade e a situação contextual de prestação do serviço tornam o cliente muito mais 

intolerante, face à qualidade dos serviços, do que em outras experiências de serviço ligadas 

a outros sectores da actividade. Também, o grau de complexidade dos serviços 

desenvolvidos situa-se para além do entendimento técnico-científico da generalidade dos 

clientes. 

Neste sentido, é necessário, por uma lado, uma mobilização em torno de 

programas de qualidade nas organizações hospitalares com o objectivo de incrementar a 

sua gestão e melhorar a sua eficiência e, por outro lado, o estabelecimento de padrões de 

trabalho, tendo por base a aplicação de conceitos e técnicas da qualidade total (Neto, 

2000).    

É fundamental uma reorganização dos processos administrativos e uma gestão 

profissionalizada para a real aplicação de programas de qualidade. Foi com o intuito de 

prosseguir estes objectivos que recentemente o Estado incentivou: a concorrência 

hospitalar; a limitação do pagamento das facturas e a aposta na contratualização hospitalar; 

e a aposta em programas de qualidade.  

Apesar destes estímulos e, como referem alguns profissionais de saúde, existem 

ainda alguns entraves à introdução de programas de qualidade, tais como as que se 

mencionam em seguida. 
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� As leis de mercado não tem a aplicabilidade correcta no sector da saúde, uma 

vez que o trabalho realizado pelos serviços se organiza face as necessidades 

humanas e não mercantis; 

� Apesar de ser um novo meio de gestão, a concorrência ainda não é um 

elemento forte; 

� Dificuldade de padronização dos processos de trabalho e racionalização da 

oferta dos mesmos; 

� Escassas opções dos consumidores relativamente ao serviço de saúde; 

� A produção e consumo em saúde é simultânea o que dificulta o controlo prévio 

da qualidade e a inspecção final do stock; 

� Número elevado de profissionais de diferentes categorias; 

� Forte resistência dos profissionais médicos a programas de qualidade por se 

sentirem fiscalizados. 

È importante desenvolver de forma económica e sustentável serviços de saúde 

centrados na prestação de cuidados de saúde de excelência aos utentes e no 

desenvolvimento contínuo dos respectivos profissionais. 

A King’s Fund Health ou o modelo da Joint Comission perspectiva que a 

qualidade na gestão da saúde consiste em: 

� Satisfazer e diminuir as necessidades e não responder à procura oferecendo 

mais; 

� Ser pró-activo para prevenir e dar resposta e não para a procura de novas 

oportunidades de mercado; 

� Reunir integralmente como atributos a efectividade, eficiência, aceitabilidade e 

equidade e não a exigência única da acessibilidade;  

� Os cidadãos estão hoje com melhor formação e conhecimentos, pelo que são 

cada vez mais exigentes nas questões da qualidade; 

� Os serviços de saúde só atingirão plenamente a sua missão se tiverem uma 

preocupação por resultados, uma diferenciação pela positiva dos seus 

profissionais e se procederem a uma autoavaliação periódica com metodologias da 

qualidade total. 
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As características anteriormente descritas relativamente à qualidade na gestão da 

saúde colocam o enfoque nos resultados, isto é, no output hospitalar, como a 

competitividade, a produtividade, satisfação dos utentes e profissionais e. como não podia 

deixar de ser, na qualidade. Pretende-se gerir com base nos princípios da qualidade, 

criando-se condições para ter bons e qualificados profissionais, avaliando resultados e 

corrigindo falhas e, essencialmente, orientar as acções para os utentes dos serviços de 

saúde.  

“Qualidade em saúde é o grau em que os serviços de saúde aumentam a 

probabilidade de resultados de saúde desejáveis e são consistentes com a prática 

profissional corrente” (Institute of Medicine, 1990) 

 

1.2.3 – Qualidade hospitalar 

Num país onde o assunto em voga é a qualidade dos serviços de saúde, o sector 

hospitalar constitui um imperativo consensual de vontade de mudança. A procura de um 

funcionamento eficiente dos serviços de saúde em geral, e dos hospitais em particular, 

conduz à necessidade de encontrar instrumentos melhores e modelos de gestão.  

A qualidade é, como afirma Deming (1982), uma actividade estratégica que tem 

início na gestão de topo. No seguimento do pensamento do autor podemos afirmar que, a 

excelência da qualidade é o rigor que pretendemos requerer numa organização bem 

estruturada, sólida e articulada intra e inter-serviços, sem burocracias asfixiantes e onde os 

fins preponderem sobre os meios. Ambicionamos um modelo de processos racional e 

transparente, recursos humanos qualificados, motivados e responsáveis. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) identifica como componentes dos 

cuidados de saúde de qualidade: elevado grau de excelência profissional, eficiência na 

utilização dos recursos, riscos mínimos para os doentes, satisfação para os utilizadores e 

obtenção de resultados de saúde. 

Os hospitais e os serviços de saúde, para além das tarefas e dos perfis de 

competência de cada um, devem ser verdadeiras comunidades de trabalho a que todos dão 

e acrescentam algo de si, partilhando um desígnio e uma visão comuns ao serviço do 

cidadão e do doente, razão última afinal da sua existência (Nogueira, 1994). Os doentes 

devem sentir-se parte integrante do sistema de saúde: sentirem que os seus cuidados no 
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hospital são coordenados, eficientes e seguros. Os hospitais enfrentam hoje novos desafios: 

a maximização das suas capacidades, a redução dos tempos de espera; a “competição” para 

a admissão no internamento, para a cirurgia atempada, para as admissões directas e 

planeadas. O processo de admissão pode criar atrasos e esperas que afectam negativamente 

a segurança do doente e a satisfação de ambos: doentes e profissionais. 

As organizações de saúde devem responsabilizar-se pela melhoria contínua da 

qualidade dos seus serviços e pela salvaguarda de padrões elevados de qualidade dos 

cuidados. Na sua pesquisa, Niedz (1998) afirma que um serviço de saúde para funcionar 

bem é necessário um envolvimento de todos os membros da equipa. A autora reconhece 

que o contributo de cada um para a qualidade dos cuidados implica um esforço conjunto da 

equipa, o que permite identificar aspectos dos cuidados que necessitem de melhoria e uma 

procura de soluções, implicando uma responsabilização pelos serviços prestados.  

Devemos apostar numa gestão centrada na qualidade como visão e desígnio na 

prestação de cuidados de saúde, centrada na participação e no bem-estar do doente, na 

prevenção e manuseamento do risco clínico, na infusão de uma cultura de segurança, no 

contexto de uma melhoria contínua da prática clínica (Neto, 2000). 
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Capitulo 2 – Satisfação dos Utentes em Unidades Hospitalares  

Após termos abordado a gestão da qualidade, ao desenvolver uma resenha 

evolutiva desde os bens tangíveis aos serviços, centramo-nos agora na satisfação e na 

relação desta com a qualidade.   

Como vimos anteriormente, a definição de qualidade não tem uma subjugação 

única, no entanto a qualidade é entendida como uma conformação às especificações do 

cliente, ou seja, o que conta é o que o cliente percebe como qualidade. 

É importante salientar que muitas das definições de qualidade derivam do 

conceito de satisfação, o que proporciona aos gestores uma visão errada da qualidade 

percepcionada pelos clientes. Devemos entender a qualidade como a percepção actual do 

cliente sobre o desempenho de um produto ou serviço e a satisfação como sendo baseada 

não somente na experiência actual, mas também em experiências passadas (coerentemente 

com o aspecto cumulativo da definição de satisfação) e em experiências futuras, 

antecipadas pelo julgamento do cliente em virtude de suas experiências acumuladas, além 

da projecção de suas expectativas (Fornell, 1995). 

Estamos, portanto, em condições de fazer a distinção entre os conceitos. A 

qualidade deve ser vista como o potencial intrínseco aos atributos do produto ou serviço de 

prover satisfação, ressaltando que a qualidade percebida, então, é dependente da função de 

utilidade para o cliente em relação ao nível de qualidade ou desempenho fornecido 

(Anderson e Fornell, 1994). Por sua vez, a satisfação é um conceito que depende da função 

valor, a qual pode ser definida como o quociente entre a qualidade percebida e o preço, ou 

pela relação entre os benefícios recebidos pelo cliente comparativamente aos custos ou 

sacrifícios incorridos para sua obtenção (Anderson e Fornell 1994). 

Podemos, assim, apresentar três diferenças principais entre satisfação e qualidade: 

� Para determinar a satisfação é necessário que o consumidor tenha uma 

experiência com o produto ou serviço, enquanto a qualidade é percepcionada 

independente das experiências; 

� A satisfação é dependente de um valor que pode ser visto, ou seja, satisfação é 

dependente do preço, enquanto a qualidade não se vincula necessariamente ao 

preço; 
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� Enquanto a qualidade diz respeito a uma percepção específica do consumidor, 

a satisfação por sua vez é baseada não somente na experiência actual mas também 

nas experiências passadas (Anderson et al., 1994). 

 

A satisfação do cliente transformou-se num interesse vital para as organizações 

que concentram esforços para melhorar o produto e a qualidade do serviço e tentam manter 

a lealdade do cliente num mercado altamente competitivo (Oliver, 1993). 

A necessidade de avaliar a satisfação dos utentes dos cuidados de saúde é cada 

vez mais uma componente principal da gestão da qualidade. A melhoria contínua da 

qualidade, a comparação de desempenhos dos hospitais, e a procura de accountability são 

algumas das razões que levam os hospitais a medir a satisfação dos pacientes.  

 

2.1 – Conceito de satisfação 

O senso comum atribui ao termo “satisfação” um significado de um sentimento 

que foi adequadamente concretizado pelas expectativas, necessidades ou desejos de um 

indivíduo. Segundo Oliver (1997) a satisfação é uma resposta de plenitude do consumidor, 

ou seja, um julgamento que um produto ou serviço tem como característica, pelo facto de 

proporcionar um nível agradável de plenitude relacionada ao consumo.  

A satisfação é o nível de sentimento de uma pessoa resultante da comparação do 

desempenho (ou resultado) de um produto em relação a suas expectativas, consistindo 

numa avaliação de que a alternativa escolhida é consistente com as crenças anteriores com 

respeito àquela alternativa (Crow, Gage, Hampson, Hart, Kimber, Storey e Thomas, 2002).  

Levantam-se, assim, duas dúvidas na definição. Um sentimento de satisfação com 

um serviço não implica um serviço superior, mas sim que um padrão adequado ou 

aceitável foi conseguido. Em segundo lugar, a satisfação não pode ser apenas medida pelas 

expectativas dos clientes, pois algo que proporcionou elevados níveis de satisfação num 

cliente pode deixar outro descontente pelo simples facto de este ter expectativas, relativas 

ao serviço, acima do que lhe foi prestado. Quando a satisfação é medida (avaliada) é 

pedido aos indivíduos que se pronunciem sobre o serviço que lhe foi prestado. Ora, esta 

avaliação é realizada com base em padrões pessoais subjectivos. Um indivíduo atribui 

importância a aspectos mais relacionados com os seus valores pessoais, enquanto outro 
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pode atribuir maior importância a aspectos mais tangíveis, como a apresentação do 

empregado que lhe prestou o serviço.  

Porque sabemos que as avaliações do consumidor são importantes para monitorar 

a sua satisfação, bem como para garantir a qualidade dos serviços, devemos encarar a 

satisfação como um resultado, no que aos cuidados de saúde diz respeito (Crow, Gage, 

Hampson, Hart, Kimber, Storey e Thomas, 2002). Os pacientes satisfeitos têm uma atitude 

mais positiva sobre a sua situação, pelo que se mostram mais compreensivos e 

cooperativos, participando activamente no seu tratamento. Por outro lado, os pacientes 

cujas expectativas não correspondem às suas percepções não participam activamente no 

processo. Verifica-se assim que uma compreensão dos factores que contribuem para a 

satisfação constitui um potencial retorno para o serviço de saúde, com o uso mais eficaz de 

recursos do serviço e um paciente envolvido na sua recuperação, isto é, atingem-se 

melhores resultados no processo (Crow, Gage, Hampson, Hart, Kimber, Storey e Thomas, 

2002). 

Kotler (2000) dá-nos uma definição de satisfação como a função do desempenho 

percebido e das expectativas: se o desempenho atender (ou exceder) ás expectativas, o 

consumidor ficará satisfeito (ou altamente satisfeito) e se ficar aquém das expectativas, o 

consumidor ficará insatisfeito. A satisfação tem-se tornado, assim, cada vez mais um 

importante critério para julgar a qualidade das empresas. 

Hunt (1977) define satisfação como a avaliação do serviço em que a experiência 

foi no mínimo tão boa quanto se havia suposto que fosse. Para Churchill e Suprenant 

(1982) a satisfação está na geração de lucros através da realização das necessidades e 

desejos dos consumidores. 

Sendo a satisfação definida como a reacção do consumidor à sua realização, 

comparando as características do bem ou serviço às suas necessidades, certo é que o cliente 

compare os benefícios recebidos às suas expectativas formadas. 

Assim sendo, Churchill e Suprenant (1982) mostram o que pode ocorrer com as 

expectativas dos indivíduos: 

� Desconfirmação positiva, quando o desempenho do bem ou serviço está acima 

do esperado; 

� Desconfirmação negativa significa insatisfação do consumidor, ou seja, o 

desempenho está abaixo do esperado; 
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� Confirmação das expectativas quando existe compatibilidade entre as 

expectativas e o desempenho. 

 

O Paradigma da Desconfirmação pretende demonstrar que antes da aquisição de 

um produto ou serviço, os consumidores criam expectativas em relação a eles, que, após a 

compra ou o uso, serão comparadas ao desempenho real, onde essas expectativas poderão 

ser confirmadas ou não. Este paradigma tem como ideia central a satisfação como 

resultante de um processo comparativo. Sendo a satisfação/insatisfação o resultado de uma 

comparação entre as expectativas iniciais existentes, antes da compra, com os resultados 

decorrentes dela (Oliver 1997). 

 

2.2 – Satisfação no contexto hospitalar 

As avaliações dos utilizadores dos cuidados de saúde são importantes para a 

monitorização e para a garantia da qualidade. As necessidades dos utentes e as suas 

percepções e interesses, bem como os alertas dos responsáveis pelo serviço, identificam 

áreas de falhas no serviço e permitem a avaliação das melhorias ainda em curso. 

Embora exista, como já referimos, um grande debate sobre a qualidade dos 

cuidados de saúde, os níveis de satisfação dos clientes dos serviços de saúde são 

extremamente importantes pois reflectem as percepções dos consumidores e os padrões por 

eles atingidos na prestação do serviço (Fornell, 1995). Apesar de necessária, a avaliação da 

satisfação não é suficiente para avaliar a qualidade dos cuidados.  

Em primeiro lugar iremos conceptualizar o termo hospital pois é fundamental para 

que consigamos perceber a satisfação no contexto hospitalar. Segundo a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) o hospital é “parte integrante de um sistema coordenado de 

saúde, cuja função é dispensar à comunidade completa assistência médica, preventiva e 

curativa, incluindo serviços extensivos à família em seu domicílio, constituindo-se ainda 

em um centro de formação dos que trabalham no campo da saúde e para as pesquisas 

biossociais.” 

A OMS identifica como componentes dos cuidados de saúde de qualidade: 

elevado grau de excelência profissional, eficiência na utilização dos recursos, riscos 

mínimos para os doentes, satisfação para os utilizadores e obtenção de resultados de saúde. 
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A avaliação da satisfação dos pacientes hospitalizados é reconhecida cada vez 

mais como uma componente principal na gestão da qualidade. A melhoria contínua da 

qualidade, a comparação de desempenhos do hospital, a procura de responsabilidades são 

algumas das razões que conduzem os hospitais a medir a satisfação dos seus pacientes. A 

satisfação do paciente é entendida como uma componente da qualidade dos cuidados de 

saúde que reflecte a habilidade dos profissionais de saúde de se encontrar com 

necessidades e expectativas dos seus pacientes (Moret, Nguyen, Pillet, Falissard, Lombrail 

e Gasquet, 2007).  

A satisfação e a sua medição são elementos importantes para a análise e gestão 

dos serviços de saúde. Apesar dos problemas com o estabelecimento de uma definição 

perfeitamente delimitada da “satisfação” e das dificuldades na sua medição, o termo 

continua a ser extensamente usado (Crow, Gage, Hampson, Hart, Kimber, Storey e 

Thomas, 2002). A medição da satisfação do paciente é também parte do processo de 

prevenção e como tal permite a identificação das disfunções presente na organização, bem 

como a angariação de esforços para melhorar a qualidade. Diversos autores encontraram 

um relacionamento entre a satisfação do paciente e os resultados clínicos, sendo que um 

elevado grau de satisfação permite um melhor relacionamento entre o paciente e o 

profissional de saúde. 

A satisfação pode ser medida indirectamente pedindo aos que utilizam os serviços 

para avaliarem a qualidade dos serviços que receberam ou relatem as suas experiências. A 

selecção dos serviços de saúde, por parte dos clientes, é um indicador comportamental 

objectivo da satisfação nos serviços de saúde. No entanto, é importante não esquecer que 

os serviços de saúde são multi-dimensionais e muitos dos meios para medir a satisfação 

não mostram as preferências relativas aos consumidores para atributos diferentes (Crow, 

Gage, Hampson, Hart, Kimber, Storey e Thomas, 2002). Refira-se, ainda, que nem sempre 

o utente tem possibilidades económicas, temporais ou de informação para decidir a que 

serviço de saúde recorrer. 
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Capitulo 3 – Reclamações  

Gerir de forma eficaz as reclamações constitui um aspecto de extrema importância 

para o bom funcionamento de qualquer organização. Em termos práticos, a elevada 

importância de uma reclamação é ilustrada no grau de satisfação dos clientes. 

Cada vez mais as organizações devem estar atentas aos problemas que ocorrem 

com os seus clientes. Hoje em dia, os clientes insatisfeitos fazem questão de demonstrar o 

seu desagrado com o produto ou serviço que lhe foi fornecido. A correcta gestão das 

reclamações afecta o sentido de justiça do cliente e, por sua vez, a sua satisfação e 

lealdade. Como afirmam Homburg e Fürst (2005), para que exista uma correcta gestão das 

reclamações é necessário: 

� Estabelecer guias de linha (aproximação mecanicista); 

� Criar um ambiente interno favorável (aproximação orgânica). 

 

Os clientes baseiam as suas avaliações nas percepções sobre o processo a que 

estiveram sujeitos, quer relativamente ao comportamento pessoal, quer em relação ao 

processo ou ao seu resultado final, pelo que é essencial definir previamente a orientação da 

queixa do cliente (Homburg e Fürst, 2005). 

Como sabemos, a maioria da literatura analisa o processo das reclamações da 

perspectiva do cliente deixando em aberto todo um conjunto de preocupações e 

dificuldades suportadas pela própria organização. É importante analisar a combinação 

entre a perspectiva do cliente e da organização no sentido de perceber a avaliação do 

cliente e, eventualmente, a sua satisfação e lealdade perante a organização.  

Em primeiro lugar é importante salientar que o comportamento dos funcionários 

de cada organização é variável e os seus actos diferenciados perante as diversas situações a 

que estão sujeitos. Contudo, as organizações podem, e devem, influenciar o 

comportamento individual desenvolvendo guias de linha (definidas como procedimentos 

padrões) para actividades específicas, com o objectivo, não de convencer o subordinado, 

mas sim de o fazer agir de forma mais lucrativa para a organização. Verifica-se, assim, que 

cada decisão individual será tratada de forma particular, deixando os funcionários aliviados 

da tarefa de determinar a decisão mais racional. A esta terminologia Homburg e Fürst 

(2005) chamam aproximação mecanicista. Configurando o comportamento dos 

funcionários, a organização focaliza-se na sua formação e motivação, fornecendo valores, 
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normas e padrões partilhados por todos os que englobam a organização. O objectivo é 

convencer o colaborador que a decisão a tomar será a mais vantajosa para a organização. 

Em complemento a esta aproximação encontra-se a aproximação orgânica que constitui, 

segundo Homburg e Fürst (2005), o estabelecimento de um paradigma interno favorável à 

organização.  

Como já foi referido anteriormente, as duas aproximações afectam a satisfação e a 

lealdade do cliente com o tratamento das queixas. Vejamos, portanto, o relacionamento 

entre as reclamações dos clientes e as duas aproximações descritas previamente: 

mecanicista e orgânica. 

Porque sabemos que as reclamações são baseadas nas avaliações e percepções do 

processo que foi conferido ao cliente, desde o tratamento ao resultado, Homburg e Fürst 

(2005), segundo a visão mecanicista, consideram as guias de linha do processo, do 

comportamento e do resultado como pressupostos importantes para que exista um elevado 

grau de qualidade no resultado de tratamento de uma reclamação.  

Deste modo, define-se linhas de guia para qualidade no processo de reclamação 

como o procedimento organizacional formal para registar e processar as reclamações dos 

clientes, as quais devem ser consistentes com as suas necessidades. É necessário que exista 

uma construção segura e rápida do processo de resposta e uma equipa de funcionários 

informados sobre o status da reclamação e instruídos de forma completa e estruturada. 

No que concerne às linhas de guia na qualidade comportamental é necessário 

definir o grau da política organizacional para os funcionários e demais intervenientes 

envolvidos no tratamento das reclamações, no sentido de que cada um dos responsáveis 

consiga interagir de forma útil e compreensiva, mostrando interesse e responsabilidade 

com os problemas dos clientes.  

As linhas de guia para a qualidade nos resultados dizem respeito à compensação 

oferecida aos clientes que apresentaram a queixa. Estas compensações podem ser a 

correcção do erro cometido pela organização, o desconto ou o reembolso. 

No que refere à aproximação orgânica, os mesmos autores referem o ambiente 

interno favorável como um suporte fundamental para o correcto tratamento das 

reclamações. É ainda importante que exista uma construção e extensão da cultura da 

organização que suporte o acompanhamento do tratamento das reclamações, bem como 

uma orientação geral para o cliente.  
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Os valores, as normas e o comportamento compartilhados pelos membros da 

organização devem ser pressupostos construtivos e de aprendizagem.  

As conclusões de Homburg e Fürst (2005) identificam a avaliação justa das 

reclamações como um pressuposto básico e essencial para a sobrevivência da relação de 

confiança entre organização/cliente. Esta confiança pode ser projectada, quer pela própria 

cultura da organização, quer pelos recursos humanos em contacto com os clientes. Os 

investigadores salientam ainda a importância da existência dum conjunto de guias de linha 

para as reclamações, não só como um factor sólido dentro da cultura da organização, mas 

também como forma de protecção para assegurar o correcto tratamento das reclamações. 

As políticas e procedimentos formais relativamente à interacção entre organização/clientes 

são fundamentais para estabelecer um laço de confiança e lealdade dos clientes perante a 

organização.  

A manipulação das reclamações ou sugestões do cliente pode resultar numa 

avaliação negativa e na perda do cliente, ou numa recuperação e satisfação do cliente, 

aumentando o seu grau de lealdade perante a organização (Homburg e Fürst, 2005). No 

entanto, verifica-se que a maioria das organizações não assegura uma resposta eficaz às 

reclamações e sugestões dos seus clientes. As organizações devem melhorar os seus 

esforços no sentido de encontrar uma solução para o problema exposto pelo cliente e 

recuperar o cliente insatisfeito (Homburg e Fürst, 2005). 

As organizações tendem a não gostar que os clientes reclamem. Contudo, não é 

com os que reclamam que a empresa se deve preocupar, mas sim com aqueles que não 

reclamam. A confirmar esta teoria, Hoffman e Bateson (2003) afirmam que o termo 

reclamar é definido como: expressar descontentamento, insatisfação, protesto, 

ressentimento ou pesar. Todavia, a reclamação é diferente da crítica, pois exprime 

insatisfação do que reclama, ao passo que a crítica pode ser uma observação desapaixonada 

e objectiva sobre uma pessoa ou um objecto. Os autores (Hoffman e Bateson, 2003) 

classificam as reclamações em dois tipos: 

� Reclamações instrumentais – reclamações expressas com o propósito de alterar 

uma condição; 

� Reclamações não instrumentais – reclamações feitas sem qualquer expectativa 

de alterar uma condição indesejável. 
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Sabemos que a maioria dos clientes não reclama, pois entendem que isso não 

surtirá qualquer efeito. As empresas precisam de estar conscientes sobre a nova 

oportunidade que lhes é oferecida pelos clientes insatisfeitos reclamam, ou seja, ao agirem 

como consultores diagnosticam os problemas sem cobrar nada por isso (Lovelock e 

Wright, 2001). Alem disso, os reclamantes fornecem à empresa oportunidade de 

restabelecer a satisfação do cliente. As empresas de sucesso vêem as reclamações como 

uma oportunidade de satisfazer clientes insatisfeitos e prevenir as deserções e as 

comunicações boca-a-boca desfavoráveis. È imperativo para as empresas compreende o 

valor percebido pelo cliente para que alcancem ou, se possível, superarem as expectativas 

dos seus clientes, no sentido de obter a excelência do serviço. 

Johnston (2001) desenvolveu e testou um modelo conceptual que demonstra três 

rotas que ligam os processos da queixa ao desempenho financeiro da organização, sendo 

elas a orientação do cliente, os recursos humanos e as rotas da engenharia. Podemos, então, 

afirmar que a identificação de falhas sistemáticas exige uma quantidade considerável de 

dados versáteis (Reichheld e Sasser, 1990).  

As queixas do cliente podem ser uma fonte de informação valiosa, a custos nulos, 

para identificar erros sistemáticos e permitir a melhoria focalizada do processo com o 

cliente. A informação que o cliente fornece por sua própria iniciativa, como é o caso das 

queixas, é frequentemente muito directa, concreta e detalhada (Reichheld e Sasser, 1990). 

Assim, comparado com os dados recolhidos por meio de exames a clientes e estudos 

diversos, a informação da queixa fornece um retrato de maior confiança, uma vez que o 

cliente transmite a sua opinião verdadeira. 

 

3.1– Projecto “Sim-Cidadão” 

A todo o cidadão lhe é conferido o direito de tomar parte na decisão dos assuntos 

públicos e de apresentar perante os órgãos de soberania ou quaisquer autoridades, 

reclamações ou queixas para defesa dos seus interesses. Contudo, o exercício dos direitos 

de cidadania obriga a repensar as formas de participação na comunidade, esta participação 

contém dimensões de envolvimento e cooperação entre os diversos intervenientes. 

De acordo com estes pressupostos foram criados mecanismos facilitadores da 

aproximação dos cidadãos à administração e de melhoria do controlo dos órgãos de gestão, 
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nomeadamente o Gabinete do Utente para o sector da saúde e o Livro de Reclamações para 

toda a Administração Pública. Contudo, na coexistência e articulação entre estes dois 

instrumentos têm existido alguns constrangimentos nos estabelecimentos de saúde. 

Na maioria dos Gabinetes do Utente tratam-se as reclamações que chegam via 

carta, as reclamações recebidas directamente no estabelecimento ou remetidas pelas 

instâncias superiores e as reclamações através do atendimento personalizado. Contudo, as 

reclamações via carta, cuja portas de entrada são diversas (Gabinete Ministerial, 

Presidentes das Administrações Regionais de Saúde, Coordenadores das Sub-Regiões, 

Direcção dos Centros de Saúde e Administração dos Hospitais) nem sempre chegam aos 

Gabinetes do Utente dos estabelecimentos que as originam, verificando-se, ainda, 

sobreposição na resposta ao utente sobre a mesma reclamação, uma vez que os cidadãos 

enviam frequentemente a mesma reclamação a instâncias diferentes da Administração. 

Relativamente ao Livro de Reclamações, implementado posteriormente, 

verificou-se que tem havido dificuldades na articulação dos dois instrumentos de recolha e 

tratamento de exposições. Também, os critérios, os circuitos e os procedimentos para a 

análise e tratamento das exposições têm sido, até à data, muito diferentes de região para 

região. A estes factores junta-se a perda de reclamações em estabelecimentos alvo das 

mesmas, a falta de resposta às exposições ou o incumprimento do tempo resposta. Todos 

estes aspectos reunidos e repetidos ao longo dos anos têm vindo a desenvolver mecanismos 

de insatisfação, quer por parte dos cidadãos, quer dos profissionais.   

Neste este contexto acrescente-se ainda a inexistência de instrumentos de 

avaliação qualitativa e quantitativa comuns e a falta de estímulo à participação dos 

cidadãos e dos profissionais. Factores que têm conduzido a que as sugestões e reclamações 

não sejam, de todo utilizadas como instrumento de gestão, nem como um contributo para a 

melhoria do funcionamento dos serviços e qualidade da prestação de cuidados.  

Sabemos que o estreitamento da relação entre cidadão e profissional do Gabinete 

do Utente assenta numa maior e melhor difusão de informação por parte dos serviços e na 

recolha das opiniões, queixas e sugestões dos cidadãos que se traduz numa utilização mais 

adequada dos serviços. Existe um aumento do nível de consciência e responsabilização dos 

cidadãos, permitindo aos serviços tomar decisões que contemplem as opiniões, 

expectativas e reclamações destes, construindo assim serviços mais eficientes, com níveis 
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de prestação de cuidados de saúde que progridem no sentido de aumentar a satisfação dos 

cidadãos. 

Os serviços de saúde devem estar conscientes da necessidade de aproximar o 

cidadão, sem esquecer que o exercício da cidadania começa na responsabilidade de cada 

cidadão para com a saúde, envolvendo ainda um conjunto de direitos de informação, 

protecção, acesso, escolha, representação, participação, acompanhamento e satisfação. Por 

seu lado, a motivação e a melhoria do desempenho dos profissionais são igualmente 

inerentes ao exercício da cidadania. Assim sendo, apenas um trabalho em rede, em que 

todos, cidadãos e profissionais, se envolvem e se sintam como agentes de mudança pode 

melhorar a qualidade das respostas em saúde e aumentar do grau de satisfação de todos os 

envolvidos (Carreiras, Nobre e Figueira, 2003). 

É neste contexto que se dá inicio ao Projecto “Sim-Cidadão”, tendo-se 

desenvolvido um Sistema de Informação que permite, a partir das sugestões e reclamações, 

produzir informação útil e fiável para a tomada de decisão e fornecer os diferentes 

membros da organização uma percepção do estado e do funcionamento da organização. 

Estamos perante uma nova cultura na saúde, fundada na convergência de dois 

factores aparentemente irreconciliáveis, a qualidade na prestação de cuidados de saúde e a 

optimização da utilização dos recursos disponíveis. Este projecto surge devido à 

necessidade de uma intervenção profunda no sector da saúde, a qual requer um suporte de 

transformações a nível dos recursos humanos, mas também dos métodos, técnicas e 

programas de suporte no funcionamento da área da saúde.  

Do ponto de vista dos processos e programas de suporte é conhecido: processos 

pouco desmaterializados, baixa eficiência, níveis de qualificação dos recursos humanos 

(aquém das necessidades do sistema), fraco nível de resposta às necessidades dos utentes e 

sistemas de informação ultrapassados. È necessário criar ferramentas de back-office 

devidamente integradas e dotadas de capacidades de informação e gestão adequadas aos 

actuais requisitos. A transformação operacional do sector público da saúde requer uma 

gestão cuidadosa e compatível com as necessidades dos diversos intervenientes no 

processo de reestruturação. 

O impulso que o actual governo imprimiu ao desenvolver o Projecto “Sim-

Cidadão” deverá constituir uma alavanca para que se possa passar da fase conceptual para 

uma fase de execução e reorganização do funcionamento do sistema de saúde com o 
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objectivo de gerar benefícios tangíveis para os utentes e para as próprias organizações que 

prestam serviços de saúde. Este projecto surge como o ideal de melhoria da eficiência na 

utilização de recursos para originar um sistema de saúde, mais justo e de melhor qualidade, 

bem como o reconhecimento do papel do cidadão. 

O Projecto “Sim-Cidadão” “è um sistema em rede que se destina a  fazer a 

recolha, tratamento e monitorização das exposições dos utentes do Serviço Nacional de 

Saúde, de modo a facultar a obtenção de indicadores de gestão relacionados com o grau 

de satisfação dos cidadãos e, consequentemente, com o funcionamento dos serviços” 

(GesSystem, 2008).  

O sistema “Sim-Cidadão” visa dar voz ao utente do Serviço Nacional de Saúde 

(SNS) e tornar o sistema de reclamações eficiente, melhorando o atendimento e a prestação 

de cuidados aos cidadãos com base nas suas sugestões e reclamações. 

Este projecto tem como missão dotar a tutela de instrumentos para a tomada de 

decisão na melhoria da qualidade dos serviços e da satisfação dos cidadãos utilizadores do 

SNS, a partir da análise e monitorização das sugestões e reclamações constitui a principal 

missão deste programa. (Carreiras, Nobre e Figueira, 2003). 

O projecto “Sim-Cidadão” tem como principais objectivos: dar voz ao cidadão e 

tornar o sistema de reclamações eficiente; melhorar o atendimento e a prestação de 

cuidados aos cidadãos com base nas suas sugestões e reclamações; contribuir para a 

avaliação do desempenho das instituições prestadoras de cuidados de saúde e melhorar o 

grau de satisfação dos cidadãos utilizadores do SNS (Carreiras, Nobre e Figueira, 2003).  

O projecto visa ainda criar um sistema de informação computorizado em rede que 

permita: conhecer em tempo real todas as exposições, gerar indicadores de gestão que 

sirvam de suporte à decisão, monitorizar as medidas correctivas, circulação dos processos, 

interactividade com os cidadãos. O “Sim-Cidadão” tem ainda como objectivos específicos: 

revitalizar os Gabinetes de Utente e dotá-los de instrumentos para o desempenho das 

funções de apoio à gestão e de espaço de mediação; criar uma estrutura organizacional de 

suporte à implementação, acompanhamento e avaliação do projecto; conhecer e 

acompanhar o grau de satisfação dos cidadãos utilizadores do SNS, bem como realizar 

campanhas de informação sobre o funcionamento dos serviços de saúde e sua correcta 

utilização. (Carreiras, Nobre e Figueira, 2003) 
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De futuro espera-se uma melhoria dos serviços, no atendimento, na prestação de 

cuidados de saúde, na diminuição do tempo de resposta ao cidadão, no maior 

aproveitamento dos recursos existentes (humanos, técnicos e financeiro) e na maior 

participação dos profissionais. Espera-se também uma maior responsabilidade dos 

serviços/profissionais, maior participação e responsabilidade dos cidadãos e maior 

satisfação dos cidadãos e profissionais. 

O desenvolvimento deste projecto constitui uma medida de inovação para 

melhorar a qualidade, eficácia e rapidez no atendimento de doentes. Este processo de 

inovação sustenta-se na novidade que angaria para o processo de análise das reclamações 

dos utentes, existindo uma redefinição das regras do serviço de gestão das reclamações e 

uma reconfiguração no funcionamento do processo. 
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Capitulo 4 – Imagem e confiança no serviço como geradoras de 

lealdade 

Vimos nos capítulos anteriores que a qualidade percebida de serviços e a 

satisfação do consumidor são conceitos separados, mas que partilham uma certa relação. A 

relação entre a qualidade dos serviços, satisfação e as intenções comportamentais do 

comprador tem sido foco de diversos estudos aplicados a sectores específicos de serviço. 

A construção de relacionamentos sólidos e contínuos com os clientes tem sido um 

importante e constante objectivo a ser alcançado pelas empresas. Com vista à definição de 

um conjunto de dimensões que compõem o comportamento dos consumidores, as empresas 

procuram munir-se de ferramentas capazes de potencializar a sua capacidade de geração de 

valor para os clientes. Evidencia-se, assim, a necessidade de uma adaptação dos processos 

de gestão com as novas teorias de marketing. A literatura remete para a conceptualização 

do Marketing Relacional que, de acordo com Zeithalm, Berry e Parasuraman (1996), 

consiste na atracção, desenvolvimento e retenção dos clientes tendo como objectivo a 

construção de relações duradouras. Gummeson (1999) acrescenta ainda que a eficiência do 

relacionamento se dá através da longevidade, ou seja, não existem relacionamentos se estes 

não se estenderem para situações de novos encontros futuros. Um relacionamento de longo 

prazo pode ser mais eficiente para ambas as partes, pois a repetição da interacção 

proporciona um aprimoramento natural da relação. 

No desenvolvimento desta relação é importante realçar dois aspectos envolvidos 

no processo do Marketing Relacional, são eles: a confiança e o comprometimento. Como 

afirmam, Morgan e Hunt (1994), não existe dúvida que num contexto de trocas muitos 

factores contribuem para o sucesso ou fracasso do estabelecimento de relacionamentos, 

mas as presenças da confiança e do comprometimento são centrais para o sucesso das 

acções de Marketing de Relacionamento. A Confiança é entendida como um estímulo à 

utilização dos serviços pelos clientes, uma vez que estabelecido o processo de 

relacionamento, é através dele que se obtém uma qualidade elevada nas interacções entre 

utilizadores e prestadores do serviço. Os mesmos autores identificam o comprometimento, 

entre os parceiros de troca que se esforçam no sentido de desenvolver e manter este 

precioso atributo no seu relacionamento, como a chave para obtenção de valor. 

Sendo assim, a cada encontro em que a empresa satisfaz as expectativas do 

cliente, formuladas com base em promessas previamente feitas pela mesma, a confiança do 
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cliente depositada na empresa tende a solidificar-se. Será, portanto, seguro afirmar que um 

cliente satisfeito não significa um cliente fiel à empresa. Oliver (1999) propõe a seguinte 

definição de fidelidade: 

“Um comprometimento profundo em comprar ou usar novamente um 

produto ou serviço consistentemente no futuro, causando, por isso, compras 

repetidas de uma mesma marca ou conjunto de marcas, mesmo que existam 

influências situacionais e esforços de marketing capazes de causar comportamento 

de mudança.” 

O autor afirma ainda que para que seja possível detectar a verdadeira fidelidade, é 

necessário avaliar as crenças, os afectos e as intenções do consumidor dentro da estrutura 

tradicional de atitude do consumidor. Neste sentido, Oliver (1999) propôs um modelo de 

abordagem ao estudo da lealdade, considerando-a um processo dinâmico, de intensidade 

crescente e composta por quatro fases: cognitiva, afectiva, conotativa e acção.  

No que se refere à primeira fase, fidelidade cognitiva, esta caracteriza-se por uma 

fase de comparações, em que o cliente se baseia na percepção dos preços, da qualidade e 

dos benefícios do produto ou serviço. Neste sentido, à medida que existe uma alteração 

nestas variáveis a lealdade do cliente sofre uma variação. À medida que a satisfação com o 

produto ou serviço é processada, ela torna-se parte da experiência do consumidor, 

iniciando a sensação de afecto com o produto, levando à fase seguinte de fidelidade. 

A fidelidade afectiva está relacionada com a utilização acumulada após sucessivas 

experiências positivas de consumo. A base de sustentação desta fidelidade é formada pelos 

julgamentos de satisfação, pelo envolvimento, afecto, gosto e preferência, e consistência 

cognitiva. 

A terceira fase, a fidelidade conotativa, caracteriza-se por um estado de lealdade 

que contém, primeiramente, a presença de um intenso comprometimento do consumidor 

em recomprar a marca ou produto, semelhante ao que descrevemos anteriormente na 

definição de fidelidade. Esse comprometimento, entretanto, é similar à motivação, uma vez 

que é caracterizado apenas pela presença da intenção. Em resumo, o consumidor deseja 

efectuar novamente a compra ou uso do serviço, pois dispõe de boa intenção, mas esse 

desejo não se concretiza como acção. 

Na quarta fase, fidelidade de acção, Oliver (1999), propõe que o que foi descrito 

na fase anterior passe a ser uma acção, ou seja, o paradigma do controlo de acção propõe 
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que a intenção é transformada em prontidão para agir, acompanhada de um desejo 

adicional de superar obstáculos que possam impedir a ocorrência do acto. Resumindo, a 

lealdade cognitiva foca os aspectos da performance da marca ou produto, a lealdade 

afectiva através do gosto pela marca ou produto, a lealdade conotativa é experimentada 

quando o consumidor demonstra desejo em querer recomprar a marca ou produto e a 

lealdade de acção é o comprometer-se com a acção de realmente fazê-lo. 

 

4.1 – Imagem  

A imagem constitui uma percepção mental que define em muitos dos casos a 

percepção que temos de um serviço. Como afirmam Barich e Kotler (1991) a imagem é:  

“ A soma das crenças, sensações e impressões que uma pessoa ou grupo 

de pessoas têm de um objecto, de uma pessoa, de um lugar, de uma marca, de 

uma organização, de um produto ou de um serviço. As impressões podem ser 

verdadeiras ou falsas, reais ou imaginárias. Certas ou erradas.”  

São estas imagens que guiam e moldam o comportamento de um cliente, ou seja, a 

recepção da mensagem emitida será formada pelo processo de interpretação da mensagem, 

que é modificada e ganha uma versão na consciência do indivíduo.   

Os consumidores valorizam não só o aspecto físico, tangível dos produtos ou 

serviços, mas também os significados simbólicos que conferem a esse produto ou serviço 

(Gardner e Levy, 1995). Uma boa imagem do serviço leva a que o cliente tenha uma boa 

percepção do serviço, sendo mais provável a sua fidelização à empresa. A satisfação por si 

só não é uma garantia de que o cliente repita o processo de compra do produto ou serviço. 

 

4.2 – Confiança 

A confiança é um conceito estudado em várias disciplinas e, em consequência, 

existem diferentes definições. Geralmente, a confiança é considerada: como uma expressão 

da segurança entre sócios ao fazer uma troca, ou em outro tipo de relacionamento 

(Garbarino e Johnson, 1999); como uma ideia de que o sócio de uma negociação não 

explorará nem se aproveitará da vulnerabilidade do outro (Dwyer, Schurr, e Oh, 1987); ou 

como uma voluntariedade de confiar no sócio da troca (Moorman, Deshpandé, e Zaltman, 

1993). A confiança do consumidor é definida aqui como “as expectativas prendidas pelo 
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consumidor de que o fornecedor do serviço é seguro e se pode confiar nas suas promessas” 

(Sirdeshmukh, Singh, e Sabol, 2002).  

Alguns estudos conceptuais (Nooteboom et al, 1997) e empíricos (Garbarino e 

Johnson, 1999; Morgan e Hunt, 1994; Tax, Brown, e Chandrashekaran, 1998) entendem a 

confiança como um ingrediente fundamental para o desenvolvimento de relacionamentos 

fortes e a longo prazo entre consumidores e organizações. De acordo com Singh e 

Sirdeshmukh (2000) a presença da desconfiança impossibilita a consumação da troca entre 

os agentes.  

De acordo com Rousseau, Sitkin, Burt e Camerer (1998), há um acordo entre 

investigadores a respeito das circunstâncias em que a confiança se torna relevante. A 

primeira circunstancia surge quando existe a presença de risco (pois existe uma 

probabilidade percebida da perda) e quando existe incerteza relativamente às acções da 

outra parte. A segunda circunstância necessária para a emergência da confiança é a 

interdependência, onde os interesses e os objectivos de uma das partes não podem ser 

alcançados sem confiança da outra parte. Assim, percebe-se que as características 

particulares do fornecimento do serviço, tais como a intangibilidade e a variabilidade, 

contribuem: para a criação de um ambiente favorável à construção de relacionamentos de 

confiança e lealdade e, consequentemente, para o estabelecimento de relacionamentos mais 

contínuos entre consumidores e organizações.  

A confiança do consumidor no prestador de serviço é estabelecida em torno de 

duas facetas distintas – a confiança nos empregados e a confiança na empresa 

(Sirdeshmukh, Singh, e Sabol, 2002). Na maioria dos serviços, estas facetas são 

julgamentos distintos e independentes dos formulários do cliente durante o encontro com o 

serviço. Estas diferenças ocorrem porque a base inferencial das avaliações é diferente; a 

confiança nos empregados é dada sob a forma das percepções do comportamento que os 

empregados demonstram durante as sessões do trabalho, visto que os julgamentos a 

respeito da confiança na companhia são baseados essencialmente nas políticas e nas 

práticas que governam a troca. Consequentemente, é plausível que os consumidores 

tenham julgamentos diferentes sobre a confiança com relação aos empregados e à 

companhia no conjunto. 
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4.3 – Confiança e lealdade 

É esperado que a confiança do consumidor na organização e nos empregados 

tenha um impacte positivo na sua lealdade perante o fornecedor do serviço. A lealdade é 

definida como uma intenção comportamental de manter um relacionamento de longa data 

com o prestador do serviço (Sirdeshmukh, et al, 2002). A lealdade do consumidor é 

indicada como uma intenção de executar um jogo diverso de comportamentos que sinaliza 

uma motivação para manter um relacionamento com a empresa. Existem diversas facetas 

como intenções comportáveis; entre elas o passa-palavra, a relação preço qualidade, o 

deslocamento de uma parte mais elevada da categoria ao fornecedor de um serviço 

específico, a criação das ligações da afeição e a recomendação da empresa (Dwyer, et al, 

1987; Oliver, 1999; Sirdeshmukh, et al, 2002).  

Sirdeshmukh, et al (2002) afirma que a relação entre confiança e lealdade é 

baseada em argumentos de reciprocidade, ou seja, a confiança tem impacte na lealdade 

através da mudança na percepção dos consumidores sobre a concordância dos valores do 

serviço. Assim, o aumento da confiança tem um impacte similar de valores entre o cliente 

e a organização o que, por conseguinte, aumenta o envolvimento dos clientes no 

relacionamento. 

 

4.4 – Satisfação e lealdade 

A lealdade foi já definida como um compromisso do consumidor perante a 

organização que lhe fornece o produto ou serviço (Oliver, 1999). Existem duas formas 

possíveis de lealdade: comportamental (baseada na repetição do comportamento da 

compra) e atitudinal (reflecte os componentes afectivos e cognitivos inerentes na lealdade 

do cliente).  

Existe uma diferença significativa entre a satisfação, que é o resultado de diversos 

encontros do serviço, e a lealdade, que é um relacionamento em curso com um fornecedor 

de um serviço específico. As organizações devem não só atrair e satisfazer os 

consumidores, mas também desenvolver a sua lealdade. 

 Na pirâmide do consumidor (ver Figura 4) é descrito o movimento psicológico do 

consumidor desde a consciencialização até à lealdade (Oliver, 1999). O objectivo último da 

organização é a lealdade do consumidor/cliente, mas é também necessário dar atenção aos 
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outros níveis, os quais até à primeira aquisição resultam da estratégia promocional da 

organização (Homburg e Giering, 2001).  

Procurando analisar a relação entre satisfação e qualidade, Oliver (1999) verificou 

que a satisfação é um estado temporal que decorre depois de uma situação de consumo 

única ou de experiências repetidas que reflectem como um produto ou serviço suprimiu o 

seu propósito, ou seja, a satisfação diz respeito apenas ao consumidor. Em contra partida, a 

lealdade é um estado de preferência durável obtido a partir de uma postura determinada do 

cliente para com a empresa. O autor afirma ainda que a satisfação não se transforma em 

lealdade sem a existência de outros factores como determinação pessoal e suporte social, 

isto é, sem a existência desses factores, um consumidor pode continuar satisfeito, mas não 

ir além desse estado. 

 

Figura 4 – Pirâmide do consumidor 
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   Fonte: Oliver, 1999. 
 
 Quando o consumidor fica satisfeito, continua sucessivamente a consumir o 

produto ou o serviço até chegar ao nível de lealdade, nível este em que o consumidor passa 

sempre a consumir esse produto ou serviço, em detrimento dos outros. É preciso criar valor 

para o cliente e faze-lo ver que podem surgir problemas e que a organização está pronta 

para os prever ou para os corrigir. 



  46 

Capitulo 5 – Concepção da investigação e caracterização da amostra 

Ao longo dos capítulos anteriores levou-se a cabo uma revisão da literatura onde 

foi possível conhecer a evolução da gestão da qualidade e debater os conceitos de 

qualidade, de satisfação, de confiança, reclamação, imagem e lealdade (ou intenção de 

comportamento) com os quais trabalhámos na elaboração dos itens que constam no 

questionário. Com a ajuda igualmente de uma entrevista ao responsável pelo serviço de 

urgência e com uma análise das reclamações relativas ao primeiro semestre do ano de 2007 

podemos identificar as principais dificuldades apresentadas pelo serviço. 

Com o propósito de especificar, clarificar e melhorar o enquadramento 

começamos este capítulo por definir o campo de investigação e apresentar os principais 

objectivos do estudo e apresentamos a entidade onde ocorreu a análise empírica. De 

seguida é realizada uma análise das reclamações do serviço de urgência, bem como uma 

análise dos inquéritos implementados. Por último, é realizado um enquadramento 

conceptual das variáveis dos inquéritos e definida a amostra. 

 

5.1 – Campo de investigação 

Para além da análise crítica da literatura, que nos permitiu circunscrever e 

clarificar os contornos do nosso quadro conceptual, centrada na avaliação da qualidade, 

satisfação, imagem, confiança e lealdade (intenção de comportamento), foram também 

analisadas as reclamações do serviço de urgências prestado, no período de 15 a 30 de Maio 

de 2008, nas urgências do hospital da região Norte de Portugal, todos os dias da semana a 

diferentes horas do dia. 

Escolhemos este hospital porque além de dispor de conhecimentos práticos do seu 

funcionamento, esta instituição tem uma localização geograficamente próxima da 

Universidade de Aveiro, o que possibilita um mais fácil acesso às suas instalações. Neste 

sentido, a conjugação do facto de estar a decorre uma alteração no modo de atendimento 

dos utentes das urgências com a articulação dos contributos teóricos (consideramos 

adequados para compreender o impacte das mudanças) constitui um incentivo ao trabalho 

prático que nos propusemos a desenvolver. 
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5.2 – Apresentação da entidade onde ocorreu a análise empírica 

A análise empírica do nosso estudo realiza-se no Hospital de Aveiro (Hospital 

Infante D. Pedro, E.P.E). A caracterização do espaço físico onde ocorreu a investigação 

permite uma maior aproximação da realidade descrita. Neste sentido, os próximos 

parágrafos permitem descrever de forma breve a entidade onde foi realizado o estudo 

empírico. 

A história deste hospital teve início em 1985 quando foram delineadas os 

primeiros alicerces para a sua construção. Ao longo dos anos foram construídas novas 

instalações com o objectivo de responder às necessidades do concelho, ainda em 

crescimento. Até 2005 foi ganhando alguma autonomia financeira e nesta data passou a ser 

designado como um Hospital Empresa com gestão autónoma e de financiamento público. 

Assim, o hospital é caracterizado como uma pessoa colectiva de direito público de natureza 

empresarial dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. 

De acordo com o regulamento interno do hospital, este tem como missão “prestar 

e desenvolver serviços de saúde de alta qualidade, tendo em conta as necessidades dos 

doentes e das entidades pagadoras, promovendo a realização pessoal e profissional dos 

seus colaboradores, assumindo-se como o Hospital de referência do distrito de Aveiro.” 

Como a maioria das entidades prestadoras de cuidados de saúde o Hospital de 

Aveiro valoriza: a responsabilidade com o paciente, definindo uma orientação clara para o 

doente e suas necessidades; a excelência dos cuidados prestados; valorização e realização 

dos seus profissionais; aplicação de princípios éticos; e uma imagem dinâmica e inovadora 

com uma gestão eficiente e preocupada com a qualidade dos seus serviços. 

O hospital é uma organização de cuidados integrados dirigidos para os utentes, 

com o objectivo de satisfazer as suas necessidades e prestar um serviço organizado e 

atempado. Verificamos que o hospital é uma organização com várias dependências entre os 

diferentes órgãos de gestão, sendo estes responsáveis por delinear as políticas dos restantes 

serviços, inclusive o serviço de urgência (ver anexo 5). 

 

5.3 – Objectivos 

Na perspectiva que a nossa análise se inspira, o hospital é assumido como objecto 

de análise, considerado em função das relações que se estabelecem no seu interior e ao 
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nível do seu funcionamento. As urgências do hospital em estudo dispõem de instalações 

novas e bons equipamentos, sendo ainda dotadas de um espaço específico para os 

acompanhantes dos utentes. 

Deste modo, empenhados em contribuir para compreender melhor o serviço das 

urgências, levou-se a cabo um estudo empírico com os objectivos seguintes. 

 

5.3.1 – Objectivo geral 

Procurar analisar o decorrer do serviço de urgências do hospital e o seguimento 

das reclamações, de modo a dar um primeiro contributo no sentido de estabelecer uma 

ferramenta de avaliação da qualidade (em sentido lato) nesse mesmo serviço. 

 

5.3.2 – Objectivos específicos 

Num contexto mais específico os principais objectivos são: 

� Analisar a natureza e o número de reclamações no Serviço de Urgência; 

� Conhecer como são tratadas as reclamações referentes ao Serviço de Urgência; 

� Desenvolver um questionário de avaliação da imagem, satisfação, qualidade, 

intenção de comportamento e confiança no Serviço de Urgência; 

� Verificar se existem diferenças significativas no modo como os utentes, com 

razões para queixas e sem razões para queixas, avaliam o serviço de urgências do 

hospital. 

 

5.4 – Metodologia 

Nesta parte do capítulo, procuramos explicitar e justificar os procedimentos 

metodológicos adoptados na pesquisa. Tendo por base o objectivo deste estudo, definimos, 

em seguida, as questões e hipóteses de investigação, o carácter da análise a empreender, o 

procedimento para recolha de dados e as metodologias adoptadas no seu tratamento. 

Neste sentido, foi realizado um questionário, com perguntas abertas, destinado à 

responsável pela gestão das reclamações do hospital, onde podemos identificar um novo 

instrumento de gestão das reclamações, bem como a sua aplicação no hospital. Ainda neste 



  49 

contexto, foi também realizada uma entrevista ao responsável pelo serviço de urgência (ver 

anexos 1 e 2, respectivamente). As entrevistas decorreram durante mês de Abril de 2008.  

Para tornar possível a realização das entrevistas foi necessário enviar um pedido 

formal ao Conselho de Administração do Hospital (ver anexo 3) requerendo autorização 

para realizar as entrevistas necessárias para a conclusão do estudo, bem como solicitando 

alguns dados importantes para a realização teórica do presente trabalho.  

Do lado dos utentes, foram recolhidos 150 questionários completamente 

preenchidos (anexo 4) com as respostas dos utentes e/ou acompanhantes do serviço de 

urgência, abordados pessoalmente após terem recebido os cuidados de saúde. O 

questionário é composto por 10 perguntas fechadas. O período de recolha de dados ocorreu 

entre 15 a 30 de Maio de 2008, nas urgências do hospital da região Norte de Portugal, 

todos os dias da semana a diferentes horas do dia. Responderam ao questionário os utentes 

com 18 ou mais anos que não necessitaram de ser internados.  

O questionário aos utentes foi desenvolvido tendo como base a revisão da 

literatura e o conhecimento sobre as características do serviço de urgência do hospital 

adquirido no contacto com os prestadores do serviço. No período de 7 a 10 de Maio de 

2008 realizou-se um pré-teste do questionário, a um grupo de 6 utentes, com o intuito de 

compreender se o enunciado dos itens era perceptível (evitar equívocos de interpretação) 

por quem iria responder. No mesmo período, o questionário final é apresentado aos 

responsáveis do serviço de urgência do hospital, tendo-se realizado a recolha da amostra na 

segunda quinzena de Maio, tal como referido.  

 

5.4.1 – Inquérito aos utentes: questionário e variáveis 

O questionário respondido anonimamente pelos utentes, após terem recebido os 

cuidados de saúde nas urgências, é composto por dez questões. Os itens das questões 

destinavam-se a ser avaliadas segundo uma escala Likert que oscila de 1 (em completo 

desacordo) a 5 (em completo acordo). 

� A primeira diz respeito à imagem e reputação das urgências com 6 itens, tendo 

como ponto de partida Gardner e Levy (1995), Barich e Kotler (1991), Andreassen 

e Lindestad (1998), Launo (1993) e a observação sobre o decorrer do serviço de 

urgência. 
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� A segunda é formada por um conjunto de 6 itens respeitantes à satisfação com o 

serviço prestado, tendo como ponto de partida o trabalho de Brady et al. (2002) e 

Loureiro (2006).  

Neste estudo, considera-se a satisfação como um julgamento global emocional e 

cognitivo do serviço recebido nas urgências do hospital.  

 

� A terceira centra-se na qualidade do serviço prestado e é composta por 9 itens, 

que tem por base os artigos de Parasuraman et al (1985), Cronin e Taylor (1992), 

Gronroos (1982), Parasuraman, Zeithaml, e Berry (1985), Cronin e Taylor 

(1992,1994) e uma avaliação da prática no serviço de urgência. 

 

� A quarta refere-se à experiência com o serviço de urgências, é composta por 6 

itens, sendo os 3 primeiros referente à confiança e os 3 restantes dizem respeito às 

intenções de comportamento, ou seja, à componente de recomendação da lealdade. 

Para conquistar a confiança do cliente é preciso que a organização ofereça produtos 

e serviços baseados nas suas necessidades, ou seja é necessário que a organização 

preste um bom atendimento e que este seja percebido pelo cliente.  

Viu-se anteriormente que “confiança é um estado psicológico que compreende a 

intenção de aceitar uma vulnerabilidade baseada em expectativas positivas das 

intenções ou comportamentos de outro” (Rousseau et al., 1998). 

Para além das definições descritas no capítulo 4, a definição que sustenta o nosso 

estudo, caracteriza a confiança como sendo “a expectativa generalizada mantida por 

um indivíduo ou um grupo de que a palavra, promessa, verbal ou escrita, de outro 

indivíduo ou grupo pode ser confiada” (Singh e Sirdeshmukh, 2000).  

 

Foi dada uma atenção especial à comunicação positiva do passa-palavra que foi 

usada em estudos recentes como uma dimensão da lealdade (Lam, Shankar, 

Erramilli e Murthy, 2004; Sirdeshmukh, Singh, e Sabol, 2002; Zeithaml, Berry, e 

Parasuraman, 1996). Neste estudo, aplica-se a dimensão ligada ao passa-palavra, à 

comunicação a familiares e amigos, isto é, à recomendação.  
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� As questões cinco a nove referem-se de um modo directo ao comportamento de 

queixas por parte dos utentes. 

 

� A questão dez refere-se a variáveis sócio-demográficas: género, idade, profissão 

e segurança social utilizada. 

  

5.5 – Caracterização da amostra de utentes 

No Quadro 2 e na Figura 5 podemos observar o perfil dos utentes que 

responderam ao inquérito. 

 
Quadro 2 – Perfil dos utentes da amostra 

Género Masculino: 32% Feminino: 68% 

 

Idade 

 

Menos de 21 anos: 3,3%     21 a 30 anos: 25,3% 

31 a 40 anos: 26,0%               41 a 50 anos: 18,0% 

51 a 60 anos: 6,0%                 61 a 70 anos: 13,3% 

71 a 80 anos: 7,3%                 Mais de 81 anos: 0,7% 

 

Beneficiário 

ADSE: 24,0% 

Segurança Social: 69,3% 

Seguro de Saúde: 6,7% 

 

Verificamos, através do quadro, a existência de um número maior de pessoas do 

género feminino, que corresponde à realidade de utentes no período de referência. Quanto 

à distribuição de idades evidenciam-se o predomínio da faixa etária entre os 31 e os 40 

anos.  
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Figura 5 – Profissão dos utentes que constituem a amostra. 

 
 

 

 

Quanto à profissão, mais de um terço são reformados ou funcionários públicos, 

existindo uma percentagem significativa de utentes estudantes, pelo facto de se tratar de 

uma cidade universitária.   
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Capitulo 6 – Análise dos dados e resultados 

Neste capítulo apresenta-se, em primeiro lugar, a análise da informação cedida 

pelo hospital sobre as reclamações dos utentes. Em seguida, mostram-se os aspectos mais 

importantes recolhidos por meio das entrevistas à responsável pela gestão das reclamações 

do hospital e ao responsável pelo serviço de urgências do hospital. Nos últimos pontos 

apresentam-se os resultados do inquérito efectuado junto dos utentes.  

Na análise dos dados recolhidos, do lado dos utentes, calcularam-se as estatísticas 

descritivas das diferentes variáveis, realizaram-se análises factoriais e analisou-se a 

fiabilidade e validade dos itens que constituem as escalas de avaliação da imagem, da 

satisfação, da qualidade, da confiança e da intenção de comportamento. De modo a 

compreender se existiam diferenças significativas entre as classificações atribuídas pelos 

utentes, com razões para queixas em relação aos utentes sem razões para queixas, 

realizaram-se testes t. Os dados foram tratados recorrendo ao software informático SPSS. 

As variáveis de escala ordinal, ou escala Likert tal como são utilizadas neste 

estudo, são tradicionalmente classificadas como qualitativas, mas é habitual tratar os 

valores numéricos associados a estas variáveis como tendo sido obtidos por uma escala 

métrica. Estas escalas designam-se por escalas de avaliação (Hill, 2000, p.111). 

A dimensão da amostra utilizada (150) é superior a 30 ou mesmo 50 pelo que 

podemos considerar que estamos na presença de grandes amostras e atender ao Teorema 

do Limite Central. Este teorema refere que à medida que se aumenta o tamanho da 

amostra, a distribuição de amostragem da média aproxima-se da forma da distribuição 

normal, qualquer que seja a forma de distribuição da população (Reis et al., 1999, p.57, 58, 

61) ou a 50 para outros autores (Guimarãres e Cabral, 1998, p.242). 

Através da análise factorial podemos identificar novas variáveis, em número 

menor que o conjunto inicial, sem que haja perda significativa da informação contida no 

conjunto das variáveis iniciais. Estas considerações conduzem-nos àqueles que 

consideramos serem os três principais objectivos da análise factorial: 

� Analisar questionários, permitindo avaliar a validade factorial das questões 

envolvidas, ou seja, avaliar até que ponto as questões utilizadas estão 

efectivamente a medir os mesmos conceitos (Pestana e Gageiro, 2003, p.501); 

� Reduzir o número de dados, sem perda significativa de informação (Reis, 2001, 

p.253);  
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� Dar sentido a um conjunto alargado e complexo de variáveis reduzindo-o a um 

conjunto mais limitado de factores, de modo a identificar uma eventual estrutura 

subjacente a um dado conjunto de variáveis.  

O método dos componentes principais é o método de estimação mais utilizado 

para extrair os factores. Este método permite transformar um conjunto de variáveis 

observáveis iniciais correlacionadas entre si noutro conjunto, com um menor número de 

variáveis, designadas por componentes principais. As componentes principais são variáveis 

não correlacionadas (ortogonais) e exprimem-se como combinações lineares das variáveis 

originais.  

Não devem ser sujeitas à análise factorial amostras com menos de 50 observações, 

sendo comum definir-se como regra um número mínimo de 5 observações por cada 

variável a utilizar. Esta regra é aplicável sobretudo quando o número de itens é superior a 

15 (Hill, 2000, p.58).  

Dum ponto de vista estatístico, os problemas de normalidade, homocedasticidade 

e linearidade afectam a análise factorial, na medida em que provocam uma redução nas 

correlações observadas. Deste modo, para se poder aplicar o modelo factorial é necessário 

que haja correlação entre as variáveis. Se as correlações forem pequenas é pouco provável 

que partilhem factores comuns. Neste sentido, vamos utilizar os procedimentos estatísticos 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de Bartlett para aferir a qualidade das correlações 

entre as variáveis.  

A estatística de Kaiser-Meyer-Olkin varia entre zero e um e compara as 

correlações de ordem zero com as correlações parciais observadas entre as variáveis. O 

KMO próximo de um indica coeficientes de correlação parciais pequenos, ao passo que 

valores próximos de zero assinalam que existe uma correlação fraca entre as variáveis e, 

nesse caso, não se deve proceder à análise factorial (Reis, 2001, p.279). A partir desta 

estatística os resultados devem ser interpretados do seguinte modo: 

 

 

  

KMO 1 - 0,9 0,8 - 0,9 0,7 - 0,8 0,6 - 0,7 0,5 - 0,6 < 0,5 

Análise factorial Muito boa Boa Média Razoável Má Inaceitável 
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O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese da matriz das correlações ser a 

matriz identidade. Porém, este teste é muito influenciado pelo tamanho da amostra, pelo 

que pode conduzir à rejeição da hipótese nula em grandes amostras.   

Como neste estudo o número de variáveis ou itens é inferior a 30, usou-se o 

critério de Kaiser, pelo que se escolhem os factores cuja variância explicada é superior a 1 

(valores próprios iniciais > 1) (Hill, 2000, p.278) 

Na maior parte dos casos, a solução produzida pela extracção original dos factores 

não é facilmente interpretável e, por isso, utiliza-se a rotação de factores. Não existe na 

literatura uma resposta definitiva quanto à maior adequação de um ou outro método de 

rotação. Neste estudo utilizou-se a rotação ortogonal, com algoritmo Varimax.  

A fiabilidade ou consistência interna das escalas foi analisada mediante o cálculo 

do Alpha de Cronbach, o qual analisa a correlação entre a escala utilizada e a de outras 

escalas hipotéticas com o mesmo número de itens e que medem o mesmo conceito. Alpha 

de Cronbach varia entre 0 e 1, considerando-se uma consistência razoável se o valor for 

superior a 0,7, boa, caso seja superior a 0,8 e muito boa quando o valor é superior a 0,9. 

A validade convergente das escalas foi avaliada por meio do cálculo da Variância 

Extraída Média (AVE), a qual proporciona a quantidade de variância que uma variável 

latente obtém dos seus indicadores (itens) em relação à quantidade de variância devida ao 

erro de medida. O valor de AVE deve ser igual ou superior a 0,5 (Ping Jr, 2004). 

Utilizou-se o teste t, para amostras independentes, de modo a comparar as 

classificações atribuídas pelos utentes com e sem razões para queixas aos itens da imagem, 

satisfação, qualidade, confiança e intenção de comportamento.  

 As hipóteses a considerar são:  

  H0: µcom razões queixa - µsem razões queixa = 0          

  Ha: µcom razões queixa - µsem razões queixa  ≠ 0 , portanto,  ou   

µcom razões queixa -  µsem razões queixa   > 0  ou   

µcom razões queixa - µsem razões queixa   < 0  ,      

onde µ significa a média da população, para os dois grupos em análise.  

Para levar a cabo o teste t, de comparação da média dos grupos, é necessário que as 

populações, donde foram retiradas as amostras a testar, sejam normais. Contudo, no nosso 

caso, a dimensão das amostras é superior a 50, tanto para os que afirmam terem razões para 
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queixa, como os que consideram que não existem razões para queixa, pelo que podemos 

atender ao Teorema do Limite Central. 

 Nos testes estatísticos o erro de tipo I (nível ou grau de significância) representa a 

probabilidade de rejeitar a hipótese nula, no caso de esta ser verdadeira (Guimarães e 

Cabral, 1997, p. 339).  

 

6.1 – Análise das reclamações do serviço de urgência 

De acordo com os dados fornecidos pela Figura 6 verificamos que existe uma 

maior afluência da população nos primeiros meses do ano. Esta afluência deve-se 

essencialmente ao fecho do Serviço de Atendimento Permanente (SAP), mas também aos 

surtos de gripes e doenças típicas da época de Inverno.  

 

Figura 6 – Número de Utentes no 1º Semestre de 2007 
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Fonte: Dados fornecidos pelo hospital. 

 

È importante referir que Janeiro e Fevereiro foram meses em que a média de 

afluência ao serviço de urgência foi de 422 e 576 utentes, respectivamente. Saliente-se 

ainda que a capacidade média do serviço é de 340 utentes por dia (Dr. José Luís Isidoro) e 

que os valores apresentados na Figura 6 constituem uma média diária dos doentes 

atendidos. Como seria de esperar, o número de reclamações durante os primeiros meses de 

2007 também aumentou, tendo sido realizadas cerca de 30 e 40 reclamações nos meses de 

Janeiro e Fevereiro. Estas reclamações foram realizadas, sobretudo, devido ao elevado 

tempo de espera do serviço e à lotação que se fez sentir no mesmo.  
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A análise dos impressos de reclamações disponibilizado pelo hospital permite 

afirmar que os reclamantes consideram que o modelo de triagem não é o mais correcto. As 

críticas apresentadas visam não só o carácter funcional, má organização do serviço, mas 

sobretudo o carácter estrutural, pois muitos foram direccionados para o serviço de urgência 

devido ao fecho de outras entidades prestadoras de cuidados de saúde. Muitos dos utentes 

queixam-se ainda da falta de informação perante as situações de urgência a que estiveram 

sujeitos, referenciando ainda que muitos dos profissionais não foram capazes de responder 

as suas necessidades. 

As reclamações analisadas eram na sua maioria de utentes que já tinham passado 

por uma situação desagradável, sendo que o seu motivo para realizar a reclamação se 

prende com o facto de alertar o hospital para situações irregulares. 

Apesar de já estar a decorrer a implementação do “Projecto Sim-Cidadão”, no 

inicio do ano de 2007 a maioria das reclamações, do serviço em questão, ainda não se 

encontrava registada no sistema, pelo que existe uma discrepância entre as reclamações 

registadas e as realizadas no ano de 2007. 

 

 

6.2 – Entrevista aos responsáveis das Urgências 

Foi desenvolvido um questionário com 12 perguntas abertas destinado aos 

responsáveis do serviço de urgência (anexo 1). Pretendia-se entrevistar os responsáveis 

directos pela gestão da qualidade dentro do serviço, contudo, percebemos que não existia 

uma única pessoa direccionada para o tratamento deste assunto. Assim, a entrevista foi 

realizada ao responsável pelo serviço de urgência (em Abril de 2008) que, pela sua 

importância no correcto funcionamento do serviço, nos obrigou a realizar a entrevista em 

várias sessões. Da entrevista resultou a seguinte informação: 

� O serviço de urgência encontra-se em funcionamento há mais de 30 anos, 

sendo uma das datas mais importantes a sua remodelação que teve início em 

Outubro 2004. Não existem datas históricas que possamos delinear uma vez que o 

serviço de urgência é por si só desenvolvido sempre dentro dos mesmos 

parâmetros, contudo verifica-se que o hospital está a ser acreditado pelo Projecto 

da Joint Comission que atribuíra apenas alguns requisitos ao serviço de urgência; 
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� O serviço dispõe de um sistema de Triagem de Manchester, que de forma 

objectiva e reproduzível promove o atendimento médico em função do critério 

clínico e não administrativo ou simplesmente pela ordem de chegada. O método 

consiste em identificar a queixa inicial (de apresentação) e seguir o respectivo 

fluxograma de decisão, que abrangem todas as situações previsíveis. O 

fluxograma contém várias questões a serem colocadas pela ordem apresentada no 

índice do sistema. Estes podem ser específicos para a situação em causa ou gerais, 

destinando, assim, a prioridade clínica do utente que se classifica em 5 categorias: 

1 = Emergente = Vermelho = 0 minutos; 2 = Muito urgente = Laranja = 10 

minutos; 3 = Urgente = Amarelo = 60 minutos; 4 = Pouco Urgente = Verde = 120 

minutos; 5 = Não urgente = Azul = 240 minutos. Após a triagem o doente é 

encaminhado para a sala de espera, onde aguarda a sua vez para ser atendido, 

sendo futuramente recebido pelo médico que tomara as medidas necessárias na 

prestação do serviço; 

� Em primeiro lugar, e como seria de esperar, o objectivo prioritário no serviço 

de urgência é acelerar o fluxo e a drenagem dos doentes, bem como dispor de 

sistemas de informação passíveis de melhorar a caracterização do perfil e 

necessidades relativas do utente; e também importante satisfazer as necessidades 

dos utentes e dos profissionais de saúde, permitindo o desenvolvimento do 

trabalho em equipa; 

� Apesar de não existir um conflito de interesses e poder no interior do serviço 

de urgência, certo é que não há um organigrama que estabeleça uma ordem de 

acções de topo. Existe um director do serviço, um responsável do serviço, um 

chefe de equipa médica, um chefe de equipa de enfermeiros, um chefe auxiliar 

que em conjunto definem os objectivos e prioridades a curto prazo. A gestão de 

topo define de forma global para todo o hospital as normas e regulamentos; 

� Não temos uma precisão correcta do número de colaboradores que participam 

no serviço, certo é que os colaboradores existentes não chegam para fazer face às 

novas exigências do serviço, com o fecho do SAP existe uma maior procura e os 

profissionais de saúde, devidamente qualificados para o serviço são em 

determinados turnos em número insuficiente; 
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� As instalações e equipamentos são nesta altura uma mais valia para o serviço 

permitindo uma melhor pratica do serviço, bem como fornecer aos utentes 

cuidados mais rápidos e eficazes; 

� Não existe no momento qualquer sistema de controlo da qualidade no serviço 

de urgência, no entanto, verifica-se que o serviço de urgência pediátrica tem 

apostado na melhoria contínua dos processos de qualidade. É um passo 

importante, pelo que os responsáveis estão a trabalhar no sentido de implementar 

uma gestão por objectivos me todo o serviço; 

� Para além dos estudos que são realizados por entidades independentes ao 

hospital, actualmente o único sistema que o serviço de urgência dispõe para 

avaliar a qualidade e satisfação dos utentes e familiares do serviço é o “Projecto 

Sim-Cidadão”. Este projecto, como já se referiu no capítulo 3, visa dar voz aos 

utentes, permitindo uma avaliação dos cuidados prestados por parte dos utentes e 

possibilitando a melhoria do serviço nas áreas identificadas. É ainda muito cedo 

para identificar as melhorias permitidas pelo sistema, contudo verifica-se que em 

termos de organização permitiu um aprofundamento das questões mais relevantes 

para o desenvolvimento de posteriores programas de melhoria da qualidade. 

 

Para além da entrevista ao responsável pelo serviço houve também a possibilidade 

de entrevistar (anexo 2) o responsável pelo “Projecto Sim-Cidadão”. Da entrevista 

realizada pode-se constatar: 

� Para a aplicação deste projecto foi desenvolvido um software específico, 

devidamente equipado e organizado para receber as reclamações. No entanto, a 

principal dificuldade apontada é a falta de recursos e informação para o correcto 

funcionamento do sistema. Salienta-se que apenas foram atribuídas algumas horas 

de formação aos responsáveis pela correcta introdução e manuseamento das 

reclamações no sistema; 

� Apesar das dificuldades, o sistema permite uma melhoria no tempo de resposta 

aos utentes e um desenvolvimento mais adequado das medidas a tomar perante os 

responsáveis pela reclamação, permitindo consequentemente melhorar a qualidade 

do serviço prestado; 
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� No entender da entrevistada o projecto constituirá um instrumento de gestão e 

um meio de defesa dos utentes, bem como permitirá uma melhor percepção das 

reclamações. Estes objectivos serão no entanto direccionados para uma 

perspectiva a longo prazo, pelo que é ainda necessário redimensionar muitos dos 

métodos e recursos humanos envolvidos no processo. 

 

6.3 – Análise da Imagem das urgências do Hospital 

 

A imagem é avaliada pelos utentes através de seis itens. 

 

Quadro 3 – Estatística descritiva-Imagem. 

Percentagem de respostas 

segundo a escala Likert 

 

Itens 

 

Média 

 

Desvio 

padrão 1 2 3 4 5 

ima1 – O serviço de urgência tem uma imagem 

de honestidade 

2,55 0,887 9,3 42,7 33,3 13,3 1,3 

ima2 – As urgências têm uma boa imagem entre 

os meus familiares e amigos 

2,65 0,819 8,7 30,7 47,3 13,3 - 

ima3 – Este serviço de urgência tem uma 

reputação tão boa ou melhor do que outras 

urgências 

2,39 0,975 22 29,3 38 9,3 1,3 

ima4 – O serviço de urgência tem uma imagem 

de eficiência 

2,51 0,693 5,3 44,7 44 6 - 

ima5 – O serviço de urgência tem uma imagem 

de competência 

2,39 0,818 14 40 38,7 7,3 - 

ima6 – O serviço de urgência tem uma imagem 

dinâmica 

2,61 0,683 4,7 36 52,7 6,7 - 

 

Pelo quadro 3 podemos verificar que o item ima5 tem a proporção (54%) mais 

elevada de respostas classificadas com 1 ou 2, o que indica que os utentes tendem a 

considerar que as urgências não têm uma imagem de competência. Apenas os itens ima1 e 

ima3 tiveram classificação cinco, isto é, 1,3% dos que responderam ao inquérito 

consideram que estão “em completo acordo” com a afirmação. Contudo, é o item ima1 que 

apresenta a proporção (14,6%) mais elevado de respostas com classificação 4 ou 5. Em 
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termos globais pelo menos 2/5 dos utentes atribuem classificações 1 ou 2 a cada um dos 

itens referentes à imagem, o que indica que a imagem ou reputação das urgências tem uma 

classificação baixa entre os utentes.   

O valor de KMO, 0,869 e o teste de Esfericidade de Bartlett (712,290; sig. 0,000) 

mostram que há uma boa correlação entre as variáveis, o que permite realizar a análise 

factorial. O método de extracção das componentes principais indica a existência de um 

factor, segundo o critério de Kaiser, o qual explica 72,993% da variância total, com valor 

próprio 4,380.  

Ao analisarmos as comunalidades, quadro 4, percebemos que a variância da 

variável ima5 é a menos explicada pelo factor retido (60,7%). Também, a variável ima5 é a 

menos correlacionada com o factor, dado o peso mais baixo (0,779) que observamos na 

matriz de componentes e o valor de correlação do item com a globalidade dos mesmos 

(0,681). Por outro lado, o factor retido explica 83,6% da variância de ima4, sendo a 

variável associada a este item mais correlacionada com o factor.  

 

 

Quadro 4 – Comunalidades, matriz de componentes, fiabilidade e AVE- Imagem. 

 
 

Itens  
 
 
 

Comunalidades 
Extracção 

 
 

Matriz de 
componente 

  Pesos 
factoriais  
(ou carga) 

Correlação 
item-total 
corrigido 

 

Alpha de 
Cronbach 
se o item 

for 
eliminado 

AVE 

 

ima1 
0,729 0,854 0,787 0,902 

ima2 
0,709 0,842 0,768 0,904 

ima3 
0,681 0,825 0,748 0,911 

ima4 
0,836 0,914 0,861 0,895 

ima5 
0,607 0,779 0,681 0,916 

ima6 
0,818 0,904 0,844 0,898 

 

 

0,73 

 

A consistência interna (fiabilidade) dos 6 itens é muito boa porque o alfa de 

Cronbach é igual a 0,919. O valor da variância extraída média (0,73) é superior a 0,5. O 

conjunto dos itens revela-se consistente e convergente de modo a constituir uma escala de 

avaliação da imagem.  
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6.4 – Análise da Satisfação das urgências do Hospital 

A satisfação é avaliada pelos utentes através de 6 itens, cujo enunciado encontra-se 

no quando 5. 

 

Quadro 5 – Estatística descritiva-Satisfação. 

Percentagem de respostas 
segundo a escala Likert 

 

Itens 

 
Média 

 
Desvio 
padrão 1 2 3 4 5 

s1 - Estou muito satisfeito (a) com estas 

urgências 

2,54 1,001 18 29,3 33,3 19,3 - 

s2 - As urgências prestam o auxilio que eu 

esperava receber 

2,51 1,028 20 28,7 31,3 20 - 

s3 - As instalações e o equipamento do serviço 

de urgência são dignos de destaque 

3,55 0,651 - 39,3 52 4 4,7 

s4 - O serviço de urgência é excelente 2,20 0,811 18 50,7 24,7 6,7 - 

s5 - O modo como se é atendido satisfaz-me 2,50 0,918 14,7 35,3 35,3 14,7 - 

s6 - As pessoas que atendem são agradáveis 2,85 0,958 12,7 16 44,7 26,7 - 

  

Em termos globais os itens tendem a ser classificados com valores baixos da 

escala de Likert, O item s6 é o único com classificação 1 ou 2 inferior a um terço (28,7%). 

O item s4 é o que apresenta maior percentagem (68,7%) de classificação 1 ou 2, pelo que 

os utentes tendem a considerar que o serviço não é excelente. Por outro lado, o item s3 é o 

único ao qual não foi atribuída classificação 1, mas foi atribuída classificação 5. 

O valor de KMO, 0,892 e o teste de Esfericidade de Bartlett (782,383; sig. 0,000) 

mostram que há uma boa correlação entre as variáveis, o que permite realizar a análise 

factorial. O método de extracção das componentes principais indica a existência de um 

factor, segundo o critério de Kaiser, o qual explica 70,751% da variância total, com valor 

próprio 4,245. 

Ao analisarmos as comunalidades, quadro 6, percebemos que o factor retido 

explica apenas 24,3% da variância s3. Também, a variável s3 é a menos correlacionada 

com o factor, dado o peso baixo (0,493) que observamos na matriz de componentes e o 

valor de correlação do item com a globalidade dos mesmos (0,398). A variável s2 é a mais 

correlacionada com o factor.  
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Quadro 6 – Comunalidades, matriz de componentes, fiabilidade e AVE- Satisfação. 

 
Itens  
 
 
 

 
Comunalidades 

Extracção 
 
 

Matriz de 
componente 

  Pesos 
factoriais  
(ou carga) 

Correlação 
item-total 
corrigido 

 

Alpha de 
Cronbach 
se o item 

for 
eliminado 

AVE 

 

s1 0,840 0,917 0,862 0,884 
s2 0,894 0,946 0,905 0,876 
s3 0,243 0,493 0,398 0,939 
s4 0,787 0,887 0,825 0,891 
s5 0,866 0,930 0,883 0,881 
s6 0,615 0,784 0,692 0,909 

 

 

0,71 

 
A fiabilidade dos 6 itens (alpha de Cronbach = 0,914) é muito boa, mas melhora se 

for eliminado o item s3. O valor da variância extraída média (0,71) é superior a 0,5, 

contudo aumenta para 0,81 ao eliminar a variável s3. O conjunto dos itens revela-se 

consistente e convergente de modo a constituir uma escala de avaliação da satisfação, 

embora a sua consistência melhore ao eliminar o item s3.  

 

6.5 – Análise da Qualidade do serviço das urgências do Hospital 

A qualidade é avaliada pelos utentes através de 9 itens (enunciado no quando 7). 

 

Quadro 7 – Estatística descritiva-Qualidade. 

Percentagem de respostas 
segundo a escala Likert 

 
Itens 

 
Média 

 
Desvio 
padrão 1 2 3 4 5 

q1 - As urgências têm bons equipamentos e 

materiais 

3,68 0,522 - 30,7 66,7 1,3 1,3 

q2 - O atendimento é rápido 1,32 0,638 76 17,3 5,3 1,3 - 

q3 - A triagem é feita correctamente 2,47 0,902 13,3 41,3 30,7 14,7 - 

q4 - Quem recebe o doente sabe exactamente o 

que deve fazer 

2,64 0,846 10 30 46 14 - 

q5 - O atendimento médico é bom 2,97 0,874 6 20 46 26,7 1,3 

q6 - No atendimento existe privacidade 2,84 0,803 3,3 31,3 43,3 22 - 

q7 - O acesso às urgências é fácil 3,85 0,548 0,7 0,7 17,3 75,3 6 

q8 - As instalações estão em bom estado 3,85 0,510 - 1,3 17,3 76 5,3 

q9 - Em termos globais, o atendimento nas 

urgências é bom 

2,75 0,889 10,7 22,7 47,3 19,3 - 
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O item q2 (ver quadro 7) é o pior classificado, 76% dos inquiridos considera que 

está em completo desacordo com a afirmação, o que revela que o atendimento não é 

rápido. No caso do item q3 54,6% dos inquiridos classificou-o com 1 ou 2. Em 

contrapartida o item q8 é o melhor classificado, 80,6% dos inquiridos classifica-o com 4 ou 

5, o que mostra que os utentes consideram as instalações encontram-se em bom estado. 

O valor de KMO 0,742 e o teste de Esfericidade de Bartlett (623,359; sig. 0,000) 

mostram que há uma correlação média entre as variáveis, o que permite realizar a análise 

factorial. O método de extracção das componentes principais indica a existência de 3 

factor, segundo o critério de Kaiser, os quais explicam 72,439% da variância total, sendo 

que o primeiro factor explica 43,330% da variância total, o segundo factor explica 

17,320% e o terceiro factor 11,790%. Quanto aos valores próprios o primeiro é 3,900, o 

segundo 1,559 e o terceiro toma o valor 1,061. 

 

Quadro 8 – Comunalidades e matriz de componentes após rotação-Qualidade. 

 
Matriz de componente 

Pesos factoriais 
(ou carga) após rotação Varimaxa 

 
Itens 

 
 
 

 
Comunalidades 

Extracção 
 
 

1 2 3 

q1 0,611 -0,025 0,746 0,234 
q2 0,591 0,729 -0,052 0,238 
q3 0,901 0,139 0,040 0,938 
q4 0,865 0,298 0,135 0,871 
q5 0,721 0,658 0,350 0,406 
q6 0,769 0,852 0,206 -0,028 
q7 0,546 0,199 0,710 0,045 
q8 0,842 0,221 0,889 -0,043 
q9 0,673 0,658 0,266 0,411 

a. A rotação converge em 5 iterações. 

 
 

Com vista a realizar uma primeira validação da análise factorial foi extraída 

aleatoriamente uma sub-amostra da amostra inicial. A dimensão da sub-amostra é igual 90, 

valor mínimo recomendado (Hair et al., 1998; Hill, 2000). As comunalidades obtidas são 

próximas entre si, bem como os pesos que correlacionam as variáveis com os factores após 

a rotação o que proporciona um indício da replicabilidade e de estabilidade factorial dos 

resultados.  
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Quadro 9 – Comunalidades e matriz de componentes após rotação da sub-amostra- 

Qualidade. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
a. Convergem em 5 iterações. 

 

 

Perante os resultados considera-se que o primeiro factor é constituído pelos itens 

q2, q5, q6 e q9 (atendimento); o segundo pelos itens q1, q7 e q8 (tangibilidade) e o terceiro 

por q3 e q4 (garantia).    

 

Quadro 10 – Fiabilidade e AVE-Qualidade. 

 
Factores  
 
 

 
Itens 

Correlação 
item-total 
corrigido 

 

Alpha de 
Cronbach 
se o item 

for 
eliminado 

Alpha de 

Cronbach 

AVE 

 

q2 0,524 0,808 

q5 0,697 0,725 

q6 0,613 0,767 

 
Atendimento 
 
 
 
 
 

q9 0,695 0,727 

0,810 0,64 

q1 0,465 0,725 

q7 0,464 0,733 

 
Tangibilidade 

q8 0,724 0,408 

0,722 0,65 

q3 0,811 -  
Garantia 

q4 0,811 - 

0,895 0,90 

 

 
Itens  
 
 
 

Comunalidades 
Extracção 

 
 

Matriz de componente 
  Pesos factoriais  

(ou carga),  
após rotação a 

q1 0,592 0,105 0,749 0,141 
q2 0,625 0,784 -0,032 0,096 
q3 0,896 0,146 0,079 0,932 
q4 0,907 0,267 0,139 0,903 
q5 0,721 0,693 0,358 0,337 
q6 0,748 0,835 0,213 0,076 
q7 0,675 0,093 0,791 0,200 
q8 0,881 0,241 0,904 -0,074 
q9 0,654 0,656 0,244 0,406 
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Tal como podemos observar pelo quadro 10, a fiabilidade de cada um dos três 

factores é boa e existe validade convergente, uma vez que os valores de AVE são todos 

superiores a 0,5. O valor de alpha de Cronbach da escala na sua globalidade é 0,833. 

 

6.6 – Análise da Confiança nas urgências do Hospital 

 A variável confiança é formada por 3 itens e encontra-se na pergunta quatro do 

inquérito aos utentes.  

 

Quadro 11 – Estatística descritiva-Confiança. 

Percentagem de respostas 

segundo a escala Likert 

 

Itens 

 

Média 

 

Desvio 

padrão 1 2 3 4 5 

c1 - Existe uma preocupação real com o bem-

estar dos utentes 

2,30 0,833 18 40 36 6 - 

c2 - As promessas são cumpridas 2,39 0,784 14 38 43,3 4,7 - 

c3 - Confio no serviço de urgência 2,75 0,934 10 28,7 37,3 24 - 

 

O primeiro item apresenta o valor mais elevado de classificação 1 ou 2, atribuído 

por 58% dos utentes, demonstrando que estes não estão seguros da existência de uma 

preocupação real com o seu bem-estar. No que diz respeito ao segundo item, 52% é a 

proporção de respostas com 1 ou 2 revelador duma certa falta de confiança quanto ao 

cumprimento de promessas.  

O valor de KMO, 0,712 e o teste de Esfericidade de Bartlett (314,862; sig. 0,000) 

mostram que há uma correlação média entre as variáveis, o que permite realizar a análise 

factorial. O método de extracção das componentes principais indica a existência de um 

factor, segundo o critério de Kaiser, o qual explica 83,628% da variância total, com valor 

próprio 2,509.  

O quadro 12 mostra a existência de correlação entre as variáveis que constituem os 

itens, o que é indicativo da coesão entre os componentes da escala de confiança.  
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Quadro 12 – Comunalidades, matriz de componentes, fiabilidade e AVE- Confiança. 

 
Itens  
 
 
 

 
Comunalidades 

Extracção 
 
 

Matriz de 
componente 

  Pesos 
factoriais  
(ou carga) 

Correlação 
item-total 
corrigido 

 

Alpha de 
Cronbach 
se o item 

for 
eliminado 

AVE 

 

c1 0,890 0,943 0,852 0,803 
c2 0,872 0,934 0,833 0,826 
c3 0,747 0,864 0,719 0,929 

 

0,84 

 
A fiabilidade dos 3 itens (alpha de Cronbach = 0,896) é boa e não melhora com a 

eliminação de um dos itens. O valor de AVE é superior a 0,5.  

 

6.7 – Análise da Intenção de comportamento ligada às urgências do 

Hospital 

A variável em análise é formada por 3 itens e encontra-se na pergunta quatro do 

inquérito aos utentes. O último item do quadro 13 representa o reverso, em significado, do 

item ic3 de modo a estar coerente com o sentido apresentado pelos itens ic1 e ic2. 

 

Quadro 13 – Estatística descritiva-Intenção de comportamento. 

Percentagem de respostas 

segundo a escala Likert 

 

Itens 

 

Média 

 

Desvio 

padrão 1 2 3 4 5 

ic1 - Falo bem das urgência aos meus familiares e 

amigos 

2,65 0,786 16 22 36 6 20 

ic2 - Se tiver outro problema, prefiro estas 

urgências ainda que possa optar por outro local 

2,71 0,965 12,7 26,7 37,3 23,3 - 

ic3 - Só venho a estas urgências por não ter 

alternativa 

3,08 1,313 20 6 36 22 16 

Ic’3 reversão  2,92 1,313 16 22 36 6 20 

  

Cerca de 2/5 dos utentes inquiridos classificaram com 1 ou 2 o item ic2 e os itens 

restantes têm classificações idênticas. Saliente-se que 16% dos inquiridos (24 pessoas) 

afirmam que efectivamente só vão às urgências do hospital em questão porque não têm 

outra alternativa, uma vez que se encontram em completo acordo com a afirmação do item 

ic3. 
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O valor de KMO, 0,712 e o teste de Esfericidade de Bartlett (138,362; sig. 0,000) 

revela a existência duma correlação média entre as variáveis, o que permite realizar a 

análise factorial. O método de extracção das componentes principais indica a existência de 

um factor, segundo o critério de Kaiser, o qual explica 71,551% da variância total, com 

valor próprio 2,147.  

 

Quadro 14 – Comunalidades, matriz de componentes, fiabilidade e AVE- Intenção. 

 
Itens  
 
 
 

 
Comunalidades 

Extracção 
 
 

Matriz de 
componente 

  Pesos 
factoriais  
(ou carga) 

 
Correlação 
item-total 
corrigido 

 

Alpha de 
Cronbach 
se o item 

for 
eliminado 

 

AVE 

 

ic1 0,718 0,848 0,645 0,704 
ic2 0,723 0,850 0,645 0,665 
Ic’3 
reversão 

0,705 0,840 0,637 0,729 

0,71 

 

O valor de fiabilidade não é elevado (0,775) o que indica que a variável em análise 

poderá ser melhorada em estudos futuros. Porém o valor de AVE é superior a 0,5. 

 

6.8 – Análise do comportamento ligado às queixas e suas razões  

À pergunta número cinco, a qual questiona se nos últimos 6 meses, alguma vez 

considerou que houve razão de queixa das urgências, metade dos inquiridos responde que 

sim e passou para a pergunta número seis. Esta última pergunta interroga os utentes se 

costume queixar-se. Das pessoas que têm razões de queixa, 38,7% afirma que se costuma 

queixar (o que corresponde a 29 dos utentes da amostra global). Mas 61,3% não se 

costuma queixar (46 elementos da amostra global).  

  Dos 61,3% (46 pessoas inquiridas) que afirmam não se queixarem, embora tenham 

razões de queixa, a maioria, 87% (40 pessoas), afirma que a razão para não haver queixas é 

“nada adiantar” e 10,9% (5 pessoas) receiam que se voltarem a necessitar dos serviços, 

nestes ainda os podem tratar pior. Apenas uma pessoa afirmou que não costuma reclamar 

porque “é assim em todos os hospitais”, isto é, o hospital em questão não é diferente dos 

demais. Ninguém justifica o facto de não reclamar com a falta de tempo. 
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Segundo as respostas à pergunta oito, dos que se queixam (38,7% daqueles que 

têm razões de queixa) a maioria queixou-se em média duas vezes nos últimos 6 meses. 

Uma pessoa não se recordou do número médio de queixas.  

 

Quadro 15 – Nº médio de queixas nos últimos 6 meses.  

Nº médio de queixas Nº de utentes Percentagem 

1 6 21,4 

2 14 50,0 

3 4 14,3 

4 4 14,3 

 

 

O quadro 16 mostra que a maioria dos que se queixam não preenche o formulário 

das queixas. Apenas 8 pessoas das 29 que se queixam preenchem o formulário. 

 

Quadro 16 – Forma da queixa. 

 

Forma da queixa 

 

Nº de utentes 

 

Percentagem 

Queixo-me ainda que nada se resolva 5 17,2 

Costumo queixar-me, mas não 

preencho o formulário das queixas 

14 48,3 

Queixo-me apenas aos meus amigos e 

familiares 

2 6,9 

Queixo-me e preencho o formulário 

das queixas 

8 27,6 

 
  

O grupo das oito pessoas que se queixam e preenchem o formulário das queixas 

respondeu à questão nove. Os resultados são apresentados no quadro 17.  
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Quadro 17 – Forma como são tratadas as queixas. 

Respostas segundo a 
escala Likert 

 
Itens 

1 2 3 4 5 
h1 - No hospital a reacção à minha queixa foi rápida  2 4 1 1 - 

h2 - Deram-me oportunidade de explicar o meu ponto de vista do problema 4 3 - 1 - 

h3 - Em termos globais, a forma como lidam com o processo de queixa é 

justa 

- 3 5 - - 

h4 - Pareceram estar muito interessados pelo meu problema - 4 4 - - 

h5 - Entenderam exactamente o meu problema - 3 3 2 - 

h6 - Senti-me mal tratado(a), tratado (a) de forma rude, quando me queixei  4 1 1 2 - 

h7 - Não fiquei satisfeito (a) com a forma como lidaram com a minha 

queixa no hospital 

1 3 1 1 2 

h8 - Tive uma experiência positiva quando me queixei 1 5 2 - - 

h9 - Fiquei muito satisfeito (a) com a pessoa que me atendeu e recebeu a 

queixa 

1 1 4 2 - 

  

As classificações aos itens revelam insatisfação com a forma como lidam com as 

queixas no Hospital. 

 

6.9 – Análise comparativa entre os que têm e os que não têm razões para 

queixas 

Ao observar o quadro 18 verifica-se que não existe igualdade das variâncias das 

populações para os itens ima2, ima3, ima5 e ima6, para 5% de significância. Existem 

diferenças, estatisticamente significativas, entre as médias das classificações atribuídas 

pelos que têm razões de queixa e pelos que não têm razões de queixa. Os que têm razões 

de queixa tendem a atribuir, em média, classificações mais baixas.  
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Quadro 18 – Imagem: comparação queixas-não queixas. 

Teste de 

Levene 

 Teste t para a igualdade das médias  

Itens 
F 

(significância 
do teste) 

T 

(significância 
do teste) 

 

Diferença 

da média  

Intervalo de 

confiança para 

a diferença da 

média (95%) 

ima1 - O serviço de urgência tem uma imagem de 
honestidade 

0,653 

(0,421) 

-4,501 

(0,000) 

-0,613 

 

(-0,88; -0,34) 

ima2 - As urgências têm uma boa imagem entre os 
meus familiares e amigos 

5,553 

(0,020) 

-5,706 

(0,000) 

-0,693 

 

(-0,93; -0,45) 

ima3 - Este serviço de urgência tem uma reputação 
tão boa ou melhor do que outras urgências 

0,647 

(0,011) 

-4,647 

(0,000) 

-0,693 

 

(-0,99; -0,40) 

ima4 - O serviço de urgência tem uma imagem de 
eficiência 

0,223 

(0,637) 

-8,225 

(0,000) 

-0,773 (-0,96; -0,59) 

ima5 - O serviço de urgência tem uma imagem de 
competência 

4,313 

(0,040) 

-6,697 

(0,000) 

-0,787 (-1,02; -0,55) 

ima6 - O serviço de urgência tem uma imagem 
dinâmica 

7,108 

(0,009) 

-7,194 

(0,000) 

-0,693 (-0,88; -0,50) 

 

Para 5% de significância (erro de tipo I igual a 0,05) não se observa igualdade das 

variâncias das populações para os itens s4 e s6. As diferenças das médias, tal como se 

apresenta no quadro 19, são todas estatisticamente significativas. 

 

Quadro 19 – Satisfação: comparação queixas-não queixas. 

Teste de 

Levene 

 Teste t para a igualdade das médias  

Itens 
F 

(significância 
do teste) 

t 

(significância 
do teste) 

 

Diferença da 

média  

Intervalo de 

confiança para a 

diferença da média 

(95%) 

s1 - Estou muito satisfeito (a) com estas urgências 0,037 

(0,847) 

-9,652 

(0,000) 

-1,240 

 

(-1,49; -0,99) 

s2 - As urgências prestam o auxilio que eu esperava receber 0,001 

(0,975) 

-10,607 

(0,000) 

-1,347 

 

(-1,60; -1,10) 

s3 - As instalações e o equipamento do serviço de urgência são 
dignos de destaque 

3,045 

(0,083) 

-1,641 

(0,103) 

-0,173 

 

(-0,38; 0,04) 

s4 - O serviço de urgência é excelente 5,800 

(0,017) 

-7,561 

(0,000) 

-0,853 (-1,08; -0,63) 

s5 - O modo como se é atendido satisfaz-me 0,000 

(1,000) 

-10,781 

(0,000) 

-1,213 (-1,44; -0,99) 

s6 - As pessoas que atendem são agradáveis 37,862 

(0,000) 

-8,808 

(0,000) 

-1,120 (-1,37; -0,87) 
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No que diz respeito aos itens referentes à avaliação da qualidade do serviço 

prestado e para 5% significância, observa-se a igualdade das variâncias das populações 

para os itens q3, q7 e q8. As diferenças das médias, tal como se apresenta no quadro 20, 

são todas estatisticamente significativas, excepto para os itens q7 e q8. Assim, tanto os 

utentes que têm razões de queixa, como os que não têm atribuem classificações iguais, em 

média, a “o acesso às urgências é fácil” e “ as instalações estão em bom estado”. 

 

Quadro 20 – Qualidade: comparação queixas-não queixas. 

Teste de 

Levene 

 Teste t para a igualdade das médias  

Itens 
F 

(significância 
do teste) 

T 

(significância 
do teste) 

 

Diferença da 

média  

Intervalo de 

confiança para 

a diferença da 

média (95%) 

q1 - As urgências têm bons equipamentos e 

materiais 

10,681 

(0,001) 

-3,224 

(0,002) 

-0,267 

 

(-0,43; -0,10) 

q2 - O atendimento é rápido 69,038 

(0,000) 

-4,959 

(0,000) 

-0,480 

 

(-0,67; -0,29) 

q3 - A triagem é feita correctamente 0,779 

(0,379) 

-6,041 

(0,000) 

-0,800 

 

(-1,06; -0,54) 

q4 - Quem recebe o doente sabe exactamente 

o que deve fazer 

8,172 

(0,005) 

-7,446 

(0,000) 

-0,880 (-1,11; -0,65) 

q5 - O atendimento médico é bom 5,335 

(0,022) 

-7,117 

(0,000) 

-0,880 (-1,12; -0,64) 

q6 - No atendimento existe privacidade 4,784 

(0,030) 

-5,570 

(0,000) 

-0,667 (-0,90; -0,43) 

q7 - O acesso às urgências é fácil 0,291 

(0,590) 

-0,595 

(0,553) 

-0,053 (-0,23; 0,12) 

q8 - As instalações estão em bom estado 3,569 

(0,061) 

-0,960 

(0,339) 

-0,080 (-0,25; 0,08) 

q9-Em termos globais, o atendimento nas 

urgências é bom 

9,677 

(0,002) 

-8,986 

(0,000) 

-1,053 (-1,28; -0,82) 

 

 

 

 



  73 

Os três itens referentes à confiança no serviço apresentam igualdade das 

variâncias das populações estatisticamente significativa. No que diz respeito às médias, as 

diferenças nas classificações são estatisticamente significativas para os três itens.  

 
Quadro 21 – Confiança: comparação queixas-não queixas. 

Teste de 

Levene 

 Teste t para a igualdade das médias  

Itens 
F 

(significância 
do teste) 

t 

(significância 
do teste) 

 

Diferença da 

média  

Intervalo de 

confiança para 

a diferença da 

média (95%) 

c1-Existe uma preocupação real com o bem 
estar dos utentes 

0,881 

(0,349) 

-10,866 

(0,000) 

-1,107 

 

(-1,31; -0,91) 

c2-As promessas são cumpridas 1,179 

(0,279) 

-9,059 

(0,000) 

-0,933 

 

(-1,14; -0,73) 

c3-Confio no serviço de urgência 1,070 

(0,303) 

-8,669 

(0,000) 

-1,080 

 

(-1,33; -0,83) 

 

Como se pode observar através do quadro 22, existe igualdade estatística da 

variância das populações referente às classificações ao item ic2, mas as classificações 

médias podem ser consideradas estatisticamente diferentes para os três itens. Tal como em 

itens anteriores as classificações atribuídas pelos que não têm queixas tendem a ser 

superiores às atribuídas pelos que têm queixas. 

 

Quadro 22 – Intenção de comportamento: comparação queixas-não queixas. 

Teste de 

Levene 

 Teste t para a igualdade das médias  

Itens 
F 

(significância 
do teste) 

t 

(significância 
do teste) 

 

Diferença da 

média  

Intervalo de 

confiança para 

a diferença da 

média (95%) 

ic1 - Falo bem das urgência aos meus 

familiares e amigos 

13,678 

(0,000) 

-7,229 

(0,000) 

-0,800  

 

(-1,02; -0,58) 

ic2 - Se tiver outro problema, prefiro estas 

urgências ainda que possa optar por outro 

local 

1,717 

(0,192) 

-9,894 

(0,000) 

-1,213 

 

(-1,46; -0,99) 

ic3 - Só venho a estas urgências por não ter 

alternativa 

9,714 

(0,002) 

7,007 

(0,000) 

1,307 

 

(0,94; 1,68) 
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Conclusões 

Ao longo deste trabalho procurou-se conferir uma definição de qualidade e 

contextualizá-la aos serviços de saúde. Entre as diferentes definições apresentadas 

encontrou-se uma característica em comum: deve-se fazer o melhor possível durante o 

processo produtivo que, condicional ao serviço ou bem que se pretende fornecer, implique 

a melhor utilização de recursos possível (Barros, 1998). Contudo, só é possível construir e 

aprender sobre o conceito depois de delineada a sua evolução ao longo do tempo. 

Em concomitância com o termo qualidade encontra-se o termo satisfação. Os 

conceitos subjacentes a estes termos são actualmente vistos como distintos, porém, a 

relação causal entre qualidade e satisfação constitui uma das maiores discussões da 

literatura. Todavia, existe uma maior coerência, entre os investigadores, ao considerarem a 

qualidade como antecedente da satisfação, sobretudo quando se pressupõe a qualidade 

como uma percepção específica e a satisfação assente, tanto em experiências actuais, 

quanto em experiências passadas de consumo (Anderson e Fornell 1994). Em avaliações 

da satisfação, o desempenho refere-se à percepção do consumidor quanto à qualidade do 

produto comparada ao preço pago e as expectativas prognosticam a qualidade futura 

(Anderson e tal, 1994).  

Assim, ao tentarmos percepcionar a satisfação como o resultante de um acumular 

de avaliações, a lealdade e a confiança surgem como suas consequências directas. 

Garbarino e Johnson (1999) concluíram que a satisfação determina as intenções futuras de 

clientes com a empresa, como são a confiança e a lealdade.  

O comportamento de reclamação surge, neste contexto, como mais uma 

decorrência dos estudos de satisfação. A reclamação dos consumidores é importante, pois 

faz parte do processo para a recuperação do cliente, para posterior busca da lealdade 

através de produtos e serviços. Por estes motivos, a gestão das reclamações é um dos 

principais factores que influenciam os consumidores (Singh, 1996).  

Neste estudo, constata-se que os utentes que reclamam não compõem a totalidade 

dos insatisfeitos. Um encontro de serviço pode ser insatisfatório e, ainda assim, não haver 

reclamação por parte do consumidor ou utente. Tal justifica os esforços, por parte das 

organizações, para conhecer o índice de satisfação de seus consumidores (Santos, 1998).  
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Os resultados da análise empírica, realizada junto dos utentes, demonstram que: 

 

� A imagem ou reputação das urgências apresenta valores médios baixos. Não 

houve qualquer utente a concordar com o facto do serviço de urgência ter uma boa 

imagem entre os familiares e amigos, nem com o facto do mesmo serviço mostrar 

uma imagem de eficiência, nem de competência e, nem mesmo uma boa 

reputação. 

  

� Os níveis de satisfação com o serviço são baixos. Porém, os valores médios 

mais elevados verificam-se, em primeiro lugar, em relação às instalações e ao 

equipamento e, em segundo lugar, face ao atendimento agradável por parte das 

pessoas que prestam o serviço. 

 

� Os utentes tendem a considerar as instalações, o equipamento e os materiais 

das urgências estão em boas condições e que o acesso é fácil ou, pelo menos 

relativamente fácil. Contudo, o atendimento tende a não ser considerado rápido, 

pelo menos por 76% dos inquiridos. A análise factorial, ao conjunto de itens 

referente à variável qualidade, revelou a existência de três dimensões que foram 

designadas por atendimento, tangibilidade e garantia. A dimensão atendimento 

reúne itens como a rapidez do mesmo, o atendimento médico, a privacidade no 

atendimento e o atendimento global. Esta é a dimensão com valores médios aos 

itens mais baixos. No que concerne à dimensão tangibilidade, esta agrupa itens 

como equipamentos e materiais, acessibilidade e estado das instalações. Esta é a 

dimensão cujos itens apresentam valores médios mais elevados. A dimensão 

garantia junta dois itens que espelham o modo como é percebido o serviço de 

triagem e o modo como o doente é recebido (no sentido do conhecimento do 

processo).  

 

� Os utentes não estão seguros da existência de uma preocupação real com o seu 

bem-estar, ou seja, existe uma falta de confiança quanto ao cumprimento das 

promessas. 
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� A intenção de voltar ao serviço é baixa, uma vez que apenas 16% das pessoas 

afirmam ir ao serviço apenas porque não têm alternativa. 

 

� Metade dos inquiridos tem algum motivo para se queixar, no entanto, apenas 

38,7% costuma-se queixar. 

 

� Dos que se costumam queixar na sua maioria não preenche o formulário de 

queixas, ou seja, apenas 27% preencheu o formulário, e desta percentagem a sua 

maioria ficou insatisfeita com a forma como lidaram com a queixa. 

 

� Como era de esperar, os que têm razões de queixa tendem a atribuir 

classificações mais baixas aos itens do que os que afirmam não ter razões para se 

queixarem. 

 

Atendendo-se ao processo de mudança em curso no serviço de urgência do 

hospital em análise, espera-se que o “Projecto Sim-Cidadão” e a introdução do novo 

software venha a reduzir o tempo de espera no atendimento, o que constitui um aspecto 

muito pertinente de melhoria a encetar. A progressiva introdução da gestão pela qualidade 

total, desde que bem aplicada, virá revolucionar a estrutura da organização, re-estabelecer 

prioridades e responsabilidades que irão contribuir para uma melhor afectação de recursos, 

redução de desperdícios materiais e temporais e a criação dum melhor imagem da 

organização na mente dos utentes, Tal aumentará os índices de confiança e de satisfação.  

No momento actual, verificou-se que o serviço de urgência enfrenta problemas 

mais relacionados com o excessivo tempo de espera e como o modo como organização está 

estruturada do que com as instalações, equipamentos ou a amabilidade, a afabilidade ou o 

conhecimento técnico com que os doentes são tratados.  

 

Uma das principais dificuldades deste estudo deve-se ao facto de ter sido 

realizado num serviço tão complexo, como é o caso do serviço de urgências dum hospital. 

Como se compreende, os utentes do serviço, após terem vivenciado o mesmo, ainda se 

encontram debilitados ou com capacidades limitadas, pelo que alguns não tinham 
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disponibilidade para responder ao inquérito apresentado. Tal constitui uma limitação ao 

estudo.  

Outra limitação centra-se no facto do programa para a gestão das reclamações 

encontrar-se ainda no seu processo inicial, o que dificulta uma abordagem profunda dos 

seus resultados. Salientamos ainda que os estudos nesta área estão ainda no seu percurso 

inicial.  

Uma vez que o estudo centrou-se no Hospital de Aveiro não é possível generalizar 

os resultados a outros contextos hospitalares.  

 

Em investigações futuras: 

- O estudo deve ser expandido a outros contextos de serviço de urgência 

hospitalar. 

- Deverão ser considerados utentes que não internados e utentes internados. 

- Poderão ser comparadas as percepções sobre o serviço do lado do utente e do 

lado do prestador. 

- Poderão ser revistos os itens que constituem as variáveis, introduzidas novas 

variáveis e estabelecer a relação entre as mesmas. 

- Poderá ser estudada a variabilidade do serviço, em especial no que se refere ao 

tempo de espera e de atendimento. 
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Anexos 

Anexo I – Guião de entrevista ao responsável do serviço de urgência  

UNIVERSIDADE DE AVERO 

 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

 

Guião de entrevista ao responsável pelo serviço de Urgência do Hospital 

 

1- Há quantos anos encontra-se em funcionamento o serviço de Urgência? 
 

2- Pode-me contar ou fornecer elementos sobre a evolução histórica e datas 
importantes sobre o serviço de Urgência? 

 

3- Em traços gerais como funciona o serviço, desde o momento que o utente da 
entrada no mesmo até sair?  

 

4- Qual o(s) principais objectivos a que se propõe o serviço de Urgência?  
 

5- Qual o organigrama do serviço de Urgência e como este se enquadra no 
organigrama geral do Hospital? 

 

6- Quantos colaboradores participam no serviço? Médicos, enfermeiros, auxiliares, 
administrativos, etc. 

 

7- Considera que existem colaboradores em número suficiente e com as qualificações 
adequadas para garantir uma resposta rápida e uma prestação do serviço eficaz e 

com qualidade? Justifique. Em que áreas poderão existir lacunas? 

 

8- Considera que existem instalações e equipamento adequado às melhores práticas do 
serviço de Urgência? Justifique. Em que áreas poderão existir lacunas? 

 

9- Existe implementado ou em fase de implementação algum sistema de controlo da 
qualidade? Por favor explique o que está implementado ou, em caso negativo, se 

estão a pensar implementar? 

 

10- Presentemente existe alguma forma de avaliar a qualidade e satisfação do serviço 
prestado por parte dos utentes e familiares ou amigos que os acompanham às 

urgências? Qual?  

 

11- Existe algum sistema de recolha, análise, tratamento e resolução das reclamações? 
Se sim, desde que ano e como funciona? Irão existir melhorias nesse sistema? 

 

12- Fale-me um pouco do Programa “Sim-Cidadão”. Considera que irá contribuir para 
melhorar o serviço de Urgência? Em que medida?  

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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Anexo II – Guião de entrevista aos responsáveis pelo “Projecto Sim-

Cidadão” 

 

UNIVERSIDADE DE AVERO 

Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 

 

Guião de entrevista ao responsável pelo “Projecto Sim-Cidadão” 

 

1. O que esta a correr melhor na aplicação deste projecto? 

2. Quais as principais dificuldades na sua aplicação? 

3. O que impede a aplicação do sistema? 

4. Existe falta de recursos humanos na aplicação de sistema? (os envolvidos têm 

qualificação para desempenhar as funções? Existe um numero suficiente de 

pessoas? Os recursos envolvidos no projecto desenvolvem outras tarefas em 

simultâneo?) 

5. Existem meios técnicos? (materiais, equipamentos, software) 

6. Os recursos humanos envolvidos no projecto tiveram formação? (Qual o tempo de 

formação? Que tipo de formação? Quem recebeu formação? Esta prevista mais 

formação?) 

7. Este projecto vai melhorar o sistema ou é apenas uma burocracia?  

8. O que deve ser alterado para que se alcance um resultado melhor? 

 

 

Muito obrigado pela sua colaboração. 

 

 



  5 

Anexo III – Oficio a solicitar autorização para a realização dos inquéritos 

Carla Arminda Rodrigues Monteiro 

Aluna do Mestrado de Gestão – DEGEI 

Campus Universitário de Santiago     Exmº. Senhor Presidente do 

Universidade de Aveiro                  Conselho de Administração 

E-mail: carla_monteiro@msn.com    do Hospital de Aveiro 

Tel. 917 172 285   

 

Assunto: Pedido de dados e autorização para realização de entrevistas 

O meu nome é Carla Arminda Rodrigues Monteiro sou aluna na Universidade de Aveiro e 

encontro-me, neste momento, a realizar um projecto de investigação, subordinado ao tema: “Gestão 

da Qualidade nos Serviços Hospitalares – Gestão das reclamações”, com vista à obtenção do grau 

de mestre.  

Após ter realizado um estágio curricular na instituição em 2006/2007 gostaria de contribuir 

com o meu empenho para o desenvolvimento de um estudo aprofundado sobre as actuais 

dificuldades e sucessos do serviço de urgência do hospital. Para concluir com sucesso este trabalho 

necessitava de obter alguns dados do hospital, nomeadamente: 

- Regulamento interno do hospital 

- Plano estratégico para o ano corrente e do último ano 

- Organograma actualizado do serviço de urgência (e anterior, caso exista) 

- Evolução histórica do serviço de urgência  

- Reclamações dos utentes no último ano 

 Gostaria ainda de obter autorização para: 

- Realizar uma entrevista ao responsável pelo serviço de urgência do hospital  

- Realizar entrevistas aos utentes/acompanhantes do serviço de urgência   

Pelo facto de se tratar de um trabalho científico comprometo-me a garantir sigilo absoluto e 

a total confidencialidade dos dados. Gostaria, ainda, de fazer notar que a conclusão deste trabalho 

depende da obtenção destes dados e da realização destas entrevistas. Informo ainda que será 

entregue um relatório da tese de mestrado ao Hospital com os resultados obtidos. 

Desde já muito obrigado pela colaboração. 

 

Melhores cumprimentos, 
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Anexo IV – Guião de entrevista aos utentes 

Universidade de Aveiro 

 Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial 
 

 

 

 

 

 
 
 
1-Manifeste o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das seguintes afirmações em relação à 
imagem e reputação das urgências do Hospital de AVEIRO (1-em completo desacordo e 5-em completo 
acordo) 

 1 2 3 4 5 

O serviço de urgência tem uma imagem de honestidade      

As urgências têm uma boa imagem entre os meus familiares e amigos      

Este serviço de urgência tem uma reputação tão boa ou melhor do que outras urgências       

O serviço de urgência tem uma imagem de eficiência      

O serviço de urgência tem uma imagem de competência      

O serviço de urgência tem uma imagem dinâmica      

 
2-Manifeste o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das seguintes afirmações em relação à sua 
satisfação com as urgências do Hospital de AVEIRO (1-em completo desacordo e 5-em completo acordo) 

 1 2 3 4 5 

Estou muito satisfeito (a) com estas urgências      

As urgências prestam o auxilio que eu esperava receber      

As instalações e o equipamento do serviço de urgência são dignos de destaque       

O serviço de urgência é excelente      

O modo como se é atendido satisfaz-me      

As pessoas que atendem são agradáveis      

 
3-Manifeste o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das seguintes afirmações em relação à 
qualidade do serviço de urgências do Hospital de AVEIRO (1-em completo desacordo e 5-em completo 
acordo) 

 1 2 3 4 5 

As urgências têm bons equipamentos e materiais      

O atendimento é rápido      

A triagem é feita correctamente      

Quem recebe o doente sabe exactamente o que deve fazer      

O atendimento médico é bom      

No atendimento existe privacidade      

O acesso às urgências é fácil      

As instalações estão em bom estado      

Em termos globais, o atendimento nas urgências é bom      

 
4- Manifeste o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das seguintes afirmações em relação à sua 
experiência com o serviço de urgências do Hospital de AVEIRO (1-em completo desacordo e 5-em completo 
acordo) 

 1 2 3 4 5 

Existe uma preocupação real com o bem-estar dos utentes      

As promessas são cumpridas      

Confio no serviço de urgência      

Falo bem das urgência aos meus familiares e amigos      

Se tiver outro problema, prefiro estas urgências ainda que possa optar por outro local       

Só venho a estas urgências por não ter alternativa      

5-Nos últimos 6 meses, alguma vez considerou que havia razão de queixa das urgências do Hospital de 
Aveiro?    � Sim (passa pergunta 6) � Não (termina o questionário) 

Este questionário foi desenvolvido de forma a demorar apenas 5 minutos a preenchê-lo. A informação 
recolhida será tratada de forma anónima e confidencial, será analisada estatisticamente (de forma global), 
tendo em conta todas as respostas obtidas. 
Por favor, responda a todas as questões mediante a colocação de um X na alternativa que melhor se 
adequa à sua opinião. Dado que, apenas se pretende conhecer a sua opinião, não existem respostas certas 
ou erradas. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
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6-Se respondeu sim à pergunta 5, costuma queixar-se? 
  � Sim (passa pergunta 8)  � Não (passa pergunta 7) 
 
7-Se respondeu não à pergunta 6, qual(quais) a(s) razões para não reclamar? 
 
 Não tenho tempo.       � 
 De nada adianta.       � 
 Receio que se voltar a necessitar dos serviços, ainda me tratem pior. � 
 Outra.         � 

Qual?___________________________________________________ 
 
8-Se respondeu sim à pergunta 6, quantas vezes, em média, se queixou formal ou informalmente nas 
urgências nos últimos 6 meses?_________ 
 
Como se costuma queixar? 
 
Queixo-me ainda que nada se resolva    � 
Costumo queixar-me, mas não preencho o formulário das queixas � 
Queixo-me apenas aos meus amigos e familiares   � 
Queixo-me e preencho o formulário das queixas    � (Neste caso passe à questão 9) 
 
9-Manifeste o seu grau de acordo ou desacordo com cada uma das seguintes afirmações em relação às 
queixas do serviço de urgências do Hospital de AVEIRO (1-em completo desacordo e 5-em completo acordo)  

 1 2 3 4 5 

No hospital a reacção à minha queixa foi rápida       

Deram-me oportunidade de explicar o meu ponto de vista do problema      

Em termos globais, a forma como lidam com o processo de queixa é justa      

Pareceram estar muito interessados pelo meu problema      

Entenderam exactamente o meu problema      

Senti-me mal tratado(a), tratado (a) de forma rude, quando me queixei       

Não fiquei satisfeito (a) com a forma como lidaram com a minha queixa no hospital      

Tive uma experiência positiva quando me queixei      

Fiquei muito satisfeito (a) com a pessoa que me atendeu e recebeu a queixa      

 
10-Dados pessoais 
 
Género: � Masculino � Feminino  
 
Idade: � Menos de 20 anos    � 21 a 30 anos    � 31 a 40 anos    � 41 a 50 anos 
           � 51 a 60 anos             � 61 a 70 anos    � 71 a 80 anos    � Mais de 80 anos 
 
Profissão:  � Estudante    � Bancário    � Empresário    � Funcionário Público    � Médico 
     � Advogado    � Professor Básico/secundário    � Professor ensino superior 
     � Enfermeiro   � Reformado    � Desempregado    � Outra. Qual?________________ 
 
Beneficiário: � ADSE   � Segurança Social   � Seguro de saúde   � Outro. Qual?____________ 
 
 
 
       Muito Obrigado pela sua colaboração.  
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Anexo V – Fluxograma do Hospital  

 

    

 

 

 Fonte: ttp://www.hip.pt/Hospital1.htm 

 


