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RESUMO 
 
 
A concorrência é um fenômeno que marca as empresas que atuam no mercado. 
O mesmo acontece com os hospitais particulares, que prestando serviços de 
saúde que visam a necessidade direta e imediata do paciente, devem atuar 
dentro de padrões internacionais para garantir sua sobrevivência. Dentre todas 
as normas que o atendimento à saúde envolve, tanto nacionais como 
internacionais, o atendimento de qualidade, importando a qualidade percebida 
pelo usuário, aparece como uma das mais significativas. Em razão disso, este 
estudo serviu-se da metodologia SERVQUAL para embasar a avaliação de 
qualidade esperada e percebida de um hospital particular da cidade de São 
Paulo. A metodologia SERVQUAL é indicada em vários estudos, para mensurar 
a percepção de qualidade dos serviços, e foi fundamental para compreender as 
demandas esperadas e percebidas pelo paciente. Foram avaliadas as seguintes 
variáveis: Confiabilidade, Aspectos Tangíveis, Responsabilidade, Empatia e 
Segurança. Em conclusão, observou-se que, apesar de a maioria das variáveis 
terem assinalado maior qualidade percebida do que esperava o paciente, itens 
relevantes – como atendimento ao interesse dos pacientes e 3 itens da 
confiabilidade: atendimento no horário marcado, prazo para realização dos 
exames e procedimentos corretos –   foram apontados como abaixo do 
esperado. Com esses dados, o hospital terá argumentos para a tomada de 
decisões e ações pontuais para assegurar a satisfação do cliente no futuro. 
 
 
 
Palavras-Chaves: SERVQUAL. Avaliação. Qualidade de Atendimento. 
Hospital particular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
Competition is a phenomenon that marks companies in the market place. This 
rule also applies to private hospitals, which, even providing health services, acting 
on the direct and immediate need of the patient, must act within international 
standards for its maintenance. Among all the regulations within health care, both 
national and international, quality care appears as one of the most important, 
including the quality perceived by the user. In this way, this study used the 
SERVQUAL methodology to measure the expected and perceived quality 
evaluation of a private hospital in the city of São Paulo. The SERVQUAL 
methodology is indicated in several studies to measure the perception of quality 
of services and was fundamental to understand the demands expected and 
received by the patient. The following variables were evaluated: Reliability, 
Tangible Aspects, Responsiveness, Empathy and Safety. In conclusion, it was 
observed that, although most of the variables presented higher quality received 
than the patient expected, the items such as: service to patient's interests, and 3 
items of reliability: care at the scheduled time, deadline for the examinations and 
correct procedures that would require that the work need to be performed again 
by the team were still pointed as below expected. With these data the hospital 
will have arguments for decision making and timely actions to understand 
customer satisfaction in the future 
 
 
Keywords:  SERVQUAL. Evaluation. Quality of Service. Private hospital. 
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1 INTRODUÇÃO  

Atualmente, existe uma grande preocupação com um serviço de 

qualidade, já que o mercado de saúde tem se tornando cada vez mais 

competitivo e o seu público, extremamente exigente. 

 

Assim como em qualquer empresa ou ramo de negócios, se faz 

necessária a manutenção de sua clientela, além da melhoria constante de seu 

posicionamento de mercado.  Na busca do alcance desse objetivo, é 

fundamental que haja uma diferenciação entre os serviços de saúde ofertados 

no mercado, pois somente através dessa diferenciação, será possível a geração 

de valor para a o cliente, trazendo uma vantagem competitiva para a instituição. 

Somente as organizações que oferecerem um serviço de qualidade diferenciado, 

é que serão capazes de alcançar essa vantagem.  

 

Neste cenário, cabe destacar que a Qualidade deixou de ser apenas 

uma preocupação aonde se busca ofertar um melhor serviço, tornando-se na 

verdade, uma questão de sobrevivência. 

 

Malik & Schiesari (1998), afirmam que através da mídia, houve uma 

disseminação dos conceitos de qualidade total, bem como suas variações, por 

intermédio de produtos e rótulos de qualidade fornecidos pelas indústrias e além 

disso, de que há uma quase obsessão pelo termo qualidade.  

 

A própria subjetividade da palavra encontrada nos dicionários, nos trará 

uma difícil interpretação do que é de fato a qualidade, pois ela pode ser vista a 

partir do ponto de vista de cada um. 

 

O conceito de qualidade passou a circular com maior vigor nas décadas 

de 1980 e 1990, quando a questão começou a penetrar e a circular nos meios 

de comunicação, o que obrigou as empresas a se transformarem para se adaptar 

a esta nova demanda.  
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Segundo Malik e Schiesari (2016, p.357) 

 
Qualidade é o que se convenciona chamar de 

qualidade. É atender (ou superar) as expectativas do cliente, é 
aquilo pelo que se está disposto a pagar, é diminuir o risco 
para os pacientes, é sentir-se bem tratado. Qualidade deveria 
ser resultado de um esforço para fazer a coisa correta no 
momento mais adequado e da maneira certa, não ser vista 
como mais uma obrigação (pontual) ou o cumprimento de um 
requisito sem sentido.  

 

 

Kotler (1998), observa que a qualidade pode ser entendida como a 

totalidade dos atributos e características dos serviços que afetam a satisfação 

das necessidades declaradas ou implícitas. Logo, uma empresa oferece 

qualidade sempre que seu produto atende ou excede as expectativas. Deste 

modo, a empresa que o fizer por um maior período de tempo, será considerada 

como uma empresa de qualidade.  

 

Quando se aborda a qualidade do atendimento, deve-se levar em 

consideração as particularidades inerentes ao tipo de serviço prestado e o grau 

de satisfação do cliente. Neste sentido, Cevada (2014) adverte que os serviços, 

diferentemente dos produtos, não são produzidos em uma fábrica e 

transportados para um ponto de venda onde o consumidor pode adquirir o 

produto. Pondera que os serviços devem ser encarados sob uma perspectiva 

dinâmica, que ressalta a interação com o cliente. 

 

Sendo assim, após demonstrarmos que o conceito de qualidade é algo 

extremamente complexo, o presente estudo não tem a pretensão de analisar a 

qualidade do atendimento ofertado, mas sim, avaliar a percepção dos clientes e 

acompanhantes, em relação às suas expectativas, em um Pronto Socorro de um 

Hospital Privado na Cidade de São Paulo. Para isso, iremos nos basear no 

questionário SERVQUAL, que se trata de um instrumento desenvolvido por 

Parasuraman et al. (1991), tendo sua origem no modelo dos cinco gaps ou 

lacunas da qualidade de serviço.  
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Na primeira parte do trabalho, abordaremos o problema a ser 

pesquisado, além dos objetivos e a justificativa da pesquisa.  

 

Na segunda parte, será abordado o referencial teórico, passando pela 

evolução histórica da qualidade, qualidade percebida, satisfação dos usuários, a 

avaliação externa e a qualidade na saúde. 

 

Na terceira parte, buscamos abordar o modelo SERVQUAL que nos 

serviu como alicerce para a mensuração e apuração da Qualidade esperada e 

percebida pelos usuários do Pronto Socorro do Hospital, além da Metodologia 

adotada, bem como a análise de consistência. 

 

Já no penúltimo capítulo, são apresentados os resultados alcançados 

após a aplicação do questionário e suas respectivas discussões.  

 

Por fim, no último capítulo, são apresentadas as considerações finais. 

 

1.1 Contextualização do Problema 
 

  Após alguns anos de resultados crescentes no que tange à qualidade 

percebida, o hospital, em especial no setor de Pronto Socorro, começou a 

apresentar uma importante queda nos seus indicadores de satisfação dos 

clientes. Cabe lembrar que a estratégia do hospital está pautada em três 

pilares: 

 

• Qualidade Técnica; 

• Qualidade Financeira; 

• Qualidade Percebida 

 

No que concerne à Qualidade Técnica, o hospital está entre os três 

melhores de toda a Rede de hospitais, atingido suas metas de Qualidade. 
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No que tange à Qualidade Financeira, apesar da crise econômica e 

aumento dos índices de desemprego, o que acaba fazendo com que essa fatia 

da população que anteriormente se utilizava dos serviços privados, acabe por 

buscar auxílio nos serviços públicos,  o Hospital ainda assim, tem alcançado 

suas metas de produção, com o aumento do volume de cirurgias, aumento no 

volume de internações e aumento na realização de exames. Em resumo, o 

Hospital vem alcançado as suas metas de receitas, com expressivo 

crescimento se comparado ao ano anterior, além de estar totalmente alinhado 

às suas metas orçamentárias. 

 

Já em relação à Qualidade percebida, o hospital apresenta um resultado 

totalmente inverso. Apesar de se tratar de um hospital relativamente novo, com 

uma excelente infraestrutura, contando com equipamentos de última geração, 

seus indicadores de performance, ou melhor, seu NPS (Net Promoter Score), 

vêm apresentando queda constante ao longo dos meses, em especial em seu 

Pronto socorro. Neste último, observa-se uma curva de tendência de queda ao 

longo dos últimos meses.  

 

Quadro 1 – O Net Promoter Score do Pronto Socorro 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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Nos últimos três meses, por exemplo, os resultados obtidos ficaram 

abaixo da Zona de Qualidade do NPS. 

 

O Net Promoter Score, ou NPS, é uma metodologia criada por Fred 

Reichheld, nos EUA, com o objetivo de realizar a mensuração do grau de 

satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de empresa. Sua 

ampla utilização se deve a simplicidade, flexibilidade e confiabilidade da 

metodologia. O NPS, como é geralmente chamado, foi apresentado em um 

artigo da Harvard Business Review em 2003 (Revista da Universidade de 

Harvard – EUA). 

 

De acordo com as Notas do Net Promoter Score (NPS), é possível 

classificar as empresas em 4 zonas de classificação, que em termos gerais, 

exemplificam o quão bem está a empresa em relação à satisfação dos clientes.  

 

Essas zonas de classificação estão distribuídas da seguinte forma: 

 Zona de Excelência – NPS entre 75 e 100 
 Zona de Qualidade – NPS entre 50 e 74 
 Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 0 e 49 
 Zona Crítica – NPS entre -100 e -1 

 
O índice de fidelização é medido através do % de Promotores (notas 9 e 

10) - % de detratores (notas 0 a 6).  

 

Vale lembrar que as notas 7 e 8 referem-se aos clientes neutros, que 

podem recomendar a empresa, mas com ressalvas e além disso, estes podem 

ser facilmente convencidos ou atraídos pelos concorrentes. 

 

1.2 Justificativa e Relevância 

O estudo se propõe a analisar as expectativas dos clientes e 

acompanhantes, bem como as suas percepções em relação ao serviço prestado 
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pelo Pronto Socorro, analisando as lacunas existentes entre as expectativas e 

percepções desse público.  

 

Também pretende identificar o que os clientes do Pronto Socorro 

valorizam como características mais relevantes no que tange à prestação de 

serviços. 

 

Além disso, utilizar os dados ou resultados apresentados, para que os 

mesmos sirvam de base para a implantação de novas ações que permitam 

melhorar a qualidade percebida pelos usuários do Pronto Socorro do hospital. 

 

1.3 Questões da Pesquisa 

• Quais as expectativas e as percepções dos clientes, em relação ao 

serviço do Pronto Socorro do hospital?  

• Quais as lacunas existentes entre o serviço esperado e serviço 

percebido por esse cliente? 

• Quais os aspectos ou características mais relevantes na visão desses 

clientes?   

 

1.4 Objetivos 

O presente estudo tem como principal objetivo entender as 

expectativas e avaliar a percepção dos clientes do Pronto Socorro do 

hospital, em relação ao serviço prestado.  

 

• Objetivos específicos 

Diagnosticar os pontos fortes e falhos da qualidade do serviço prestado 

pelo Pronto Socorro do Hospital a seus clientes e acompanhantes e 
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deste modo, contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo 

hospital. 

• Mensurar o grau de concordância entre expectativa e percepção sobre a 

qualidade do atendimento por clientes e acompanhantes de um hospital 

privado.    

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A Evolução Histórica da Qualidade  

 
Malik & Schiesari (1998), observam que o início do controle de qualidade 

se deu na década de 1930, com aplicação do gráfico de controle de W.A. 

Shewart, da Bell Laboratories e através da utilização desse método, os 

americanos puderam apresentar algumas características de qualidade como 

uma maior produção de suprimentos militares, a um menor custo de produção. 

Ainda segundo as autoras, na Inglaterra berço da estatística moderna, a partir 

de 1935, foram adotados os padrões normativos britânicos 600. Ainda segundo 

Malik e Schiesari (1998), no Japão, por conta da dificuldade de compreensão da 

lógica estatística, o modelo adotado era o taylorista, dando destaque a inspeção, 

retardando assim, o início do controle da qualidade. Vale ressaltar que somente 

após a criação de um grupo de pesquisas e consequente contratação de W. 

Edwards Deming, estatístico americano reconhecido pelo estudo de 

amostragem, foi possível introduzir as práticas de gestão da qualidade. 

  

DEMING 
 

Na década de 1950, W. Edwards Deming, foi o responsável pelo 

treinamento de gerentes japoneses e consequentemente, pela inclusão das 

práticas de Gestão de Qualidade como é conhecida atualmente, tornando-se um 

dos autores mais conhecidos da área.  
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Em seu livro Qualidade: a Revolução da Administração, Deming propõe 

os chamados 14 pontos descritos abaixo, como forma de alcançar a Qualidade 

Total. 

 

Quadro 1 – Os 14 pontos do Método Deming 

 
 Fonte: W.E. Deming. Qualidade: a Revolução da Administração. Tradução de Clave  

           Comunicações e Recursos Humanos SC Ltda., RJ, Marques Saraiva, 1990,  

                     pp. 19-72 

 

 Malik & Schiesari (1998) ainda observam que esse método representou 

uma revolução dentro da organização, provocando profundas transformações 

entre seus clientes, fornecedores e empregados. 

 

JURAN  
  

Em 1954, após sua participação em seminários que demonstravam aos 

Administradores de níveis centrais e intermediários, que o papel destes últimos 

era fundamental para a promoção da qualidade, J.M. Juran implementou o 

denominado Controle de Qualidade Total. Na visão dele, a Administração da 

Qualidade compreende três aspectos básicos: Planejamento, controle e 
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melhoria, ou seja, a chamada Trilogia de Juran. Ainda define a qualidade como 

a “adequação ao uso”, ou seja, aquilo que atende às necessidades dos 

clientes. Para ele, um produto ou serviço precisa estar livre de defeitos ou erros 

e essa premissa precisa ser incorporada ao processo desde o início. 

 

Quadro 2 – Os componentes da Trilogia de Duran 

 
Fonte: E.R. Davis. Total Quality Management for Home Care, Aspen Publishers, Gaithersburg, 
         Maryland, 1994. 

 

 

CROSBY 
 

Para Crosby, são quatro os princípios da qualidade: 

- A definição de qualidade é a conformidade com os padrões. 

- O sistema de qualidade é a prevenção. 

- O padrão de desempenho é o defeito zero. 

- A mensuração da qualidade é o preço da não-conformidade. 

 

Malik e Schiesari (1998) ainda observam que Crosby propunha o GQT 

ou sistema de gerenciamento estratégico e integrado, que visava alcançar a 
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satisfação dos consumidores através do envolvimento de trabalhadores, 

gerentes e técnicos, além do conceito de “defeito zero”. Sua maior contribuição 

foi levar aos gerentes o entendimento de que é mais barato atingir a qualidade, 

do que não a alcançar, quantificando a qualidade em termos financeiros. 

 

 
ISHIKAWA  
 

Kaoru Ishikawa foi um químico japonês, que criou importantes 

ferramentas para monitoramento dos processos de qualidade tais como os 

círculos de controle, além do diagrama de causa e efeito. Foi responsável pela 

redefinição do conceito de cliente, incluindo o funcionário como cliente interno 

neste conceito.  

 

Círculo de qualidade 
 

Pequeno grupo criado para a execução das atividades de controle de 

qualidade, uma espécie de comitê de qualidade, que atuava de maneira 

voluntária no local de trabalho. Os conceitos fundamentais observados por 

Malik e Schiesari (1998) eram a criação de um ambiente harmônico, a 

contribuição para o aprimoramento e desenvolvimento do empreendimento, 

além de exercitarem as capacidades humanas. 

 
 
DONABEDIAN 
 

Avedis Donabedian desenvolveu um quadro conceitual baseado na 

estrutura, que abrange recursos físicos, humanos e financeiros necessários 

para o processo, além de incluir financiamentos e disponibilidade de mão-de-

obra qualificada; No processo, que é baseado em atividades que envolvam 

profissionais de saúde e pacientes com base em padrões aceitos, sendo a 

análise sob o ponto de vista administrativo ou técnico. Já o resultado, este é o 

produto final da assistência ofertada, considerando-se a saúde, além da 

satisfação dos padrões e expectativas. Essa tríade corresponde às noções da 

Teoria Geral de Sistemas: input-process-output.   
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Quadro 3 – Teoria Geral dos sistemas Donabedian 

 
Fonte: A.Donabedian. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment (Explorations      

                in Quality Assessment and Monitoring, volume I), Health Administration Press, Ann   

                Arbor, 1980. 

 
 

BERWICK 
 

Donald Berwick, era um pediatra americano que, segundo as autoras 

contribuiu com a Qualidade na Saúde, após escrever o livro Melhorando a 

Qualidade dos Serviços Médicos, Hospitalares e de Saúde, uma vez que o livro 

adaptava e trazia conceitos da indústria, para dentro da área da saúde. Além 

disso, participou do PDN ou Plano de Demonstração Nacional, demonstrando o 

emprego do GQT (sistema de gerenciamento estratégico e integrado), sendo 

atualmente uma referência no que tange ao tema setor de qualidade na saúde. 

e melhoria da qualidade. 

 

Todos esses conceitos deram origem à Era da Qualidade, cuja principal 

meta era a prevenção de erros e problemas, por meio de ferramentas 

administrativas.  

 
2.2 A Qualidade Percebida  

 

Kotler (1998) argumenta que a qualidade é a totalidade dos atributos e 

características de um serviço que afeta a satisfação das necessidades 

declaradas ou implícitas. Logo, uma empresa oferece qualidade sempre que seu 

produto atenda ou exceda as expectativas. Deste modo, a empresa que o fizer 

por um maior período de tempo, poderá ser denominada como uma empresa de 

qualidade. 



 

 

23 

Para Kotler (1998), a qualidade percebida está relacionada com o nível 

de satisfação do cliente, logo a satisfação do consumidor é função do 

desempenho percebido e das expectativas. Em sua visão, a satisfação está 

baseada na sensação de prazer ou frustração que tem como origem, a 

comparação do desempenhado percebido de determinado produto, em relação 

às expectativas de seu consumidor. 

 

Figura 1 – A Qualidade percebida 

 
 Fonte: Gianesi & Corrêa (1994, p.80) 

 

     

Parasuraman et al. (1985), observam que as relações entre as 

expectativas do usuário de um serviço e as percepções relacionam-se de três 

modos. No primeiro, quando a expectativa é menor do que a percepção, a 

qualidade percebida é boa. Na segunda, quando expectativas e percepções são 

idênticas, a qualidade percebida é aceitável e em terceiro, quando a expectativa 

é maior do que é percebido, a qualidade é ruim. 

 
Slack et al. (1997) argumentam que não se pode basear a qualidade nas 

expectativas, já que estas, podem variar de acordo com cada consumidor. O 

mesmo conceito pode ser aplicado em relação às percepções, uma vez que os 

serviços são intangíveis. O autor ainda ressalva que os serviços possuem uma 

tendência de variabilidade fazendo com que um mesmo cliente possua 
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diferentes percepções, em diferentes ocasiões, dentro de um mesmo serviço. 

Seguindo a mesma linha de raciocínio,  

Zeithaml (1988), também observa que diferentemente da qualidade de 

produtos já que esses são tangíveis, mensurar a qualidade de serviços torna-se 

algo muito mais complexo, podendo ser mensurada através da comparação 

entre a expectativa e o desempenho.  

 

Portanto, os serviços são intangíveis e julgados por aquilo que 

proporcionam, baseando-se em experiências anteriores e sofrendo o julgamento 

do cliente e do prestador por prismas diferentes (KOTLER; HAYES; BLOOM, 

2002).  

Parasuraman et al. (1985), observam que   o usuário compara aquilo 

que recebeu com o que esperava ou desejava receber. As diferenças entre o 

esperado e o percebido no desempenho de um serviço são as lacunas ou gaps. 

Neste conceito, os autores propõem o modelo das cinco gaps em que iremos 

nos aprofundar ao longo da pesquisa. 

 
2.3 A Satisfação do Usuário  
 

Malik e Schiesari (1998), comentam que a preocupação com a satisfação 

do usuário na área da saúde vem ganhando uma importância cada vez maior, 

por conta da influência do setor da indústria, em especial em países como os 

Estados unidos, principalmente no setor privado. As autoras ressaltam que tal 

fato ocorre, principalmente pela conscientização da sociedade na luta pelo 

exercício da cidadania. 

  

 Quanto à definição de cliente ou usuário, na visão das autoras, trata-se 

de todo aquele em que é efetuado um trabalho ou aquele que recebe um 

benefício de determinado trabalho. Desta forma, Malik e Schiesari (1998), 

classificam o cliente ou usuário em 3 categorias a seguir: 

 

1. Usuário primários (usuários finais) 

o Pacientes 
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o Famílias 

o Médicos 

2. Usuários secundários (pagadores ou regulares) 

o Fontes pagadoras 

o Reguladores 

 

3. Usuários auxiliares (interessados) 

o Empregados 

o Supervisores 

o Fornecedores 

o Contratantes   

 

Ainda segundo as autoras, a satisfação pode ser mensurada em relação 

às expectativas do cliente, no entanto, os usuários da saúde apresentam 

características distintas pois tendem a ser mais generosos em suas avaliações, 

seja pela gratidão de terem sobrevivido, ou ainda por terem expectativas baixas 

ou medo de represálias. As autoras ainda advertem que por esse motivo, é 

importante não se iludir com avaliações extremamente positivas, sendo que o 

foco deve estar direcionado para uma investigação mais detalhada das causas 

de insatisfação, estando aí, as oportunidades de melhorias. 

 

 

2.4 A Avaliação Externa 
 

 “O que se convencionou chamar de qualidade tem a ver com evitar 

variações desnecessárias, principalmente se levam a um resultado pior que o 

habitual” (VECINA; MALIK, 2016, p.153)  

 

A avaliação da Qualidade se deu na década de 1920, mais 

especificamente em meados de 1924, através da formação do Colégio 

Americano de Cirurgiões, que estabeleceu o Programa de Padronização 

Hospitalar (PPH). Neste Programa, estabeleceu-se um conjunto de padrões para 

a garantia da qualidade da assistência aos pacientes, sendo que três deles, 
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relacionavam-se à organização do corpo médico, ao exercício da profissão e ao 

conceito de corpo clínico. Um outro, focava no preenchimento do prontuário, com 

histórico, exames e condições de alta do paciente. Já o último, estava ligado aos 

recursos diagnósticos e terapêuticos, além de no mínimo um laboratório clínico 

para análises e departamento de radiologia. 

 

Em 1949, o manual de padronização mais desenvolvido, apresentava 

118 páginas e a partir daí, o Colégio Americano de Cirurgiões passou a ter 

dificuldade em mantê-lo.  

 

Já em 1951, foi criada a Comissão Conjunta de Acreditação dos 

Hospitais (CCAH), que em dezembro de 1952, delegou oficialmente o Programa 

de acreditação Joint Commission on Acreditation of Hospitals. Schiesari (1999) 

argumenta que esta “cultura de qualidade’’ ganhou força nos espaços 

acadêmicos e institucionais, o que forçou a leis mais complexas na área da 

saúde.  

 

Ainda segundo a autora, em 1970, foi publicado o Acreditation Manual 

for Hospital que continha excelentes padrões de qualidade, considerando 

também processos e resultados assistenciais. 

  

2.4.1 A Acreditação no Brasil 
 

Em 1989, a Organização Mundial da Saúde iniciou trabalho com a área 

hospitalar na América Latina, adotando tema abrangente – a qualidade da 

assistência (SCHIESARI; KISIL, 2003, p.12). 

A partir daí várias reuniões foram capitaneadas pela Organização Pan-

Americana, com a participação de boa parte dos países latino-americanos. Até 

aquele momento, pouquíssimos eram os países que possuíam algum tipo de 

acreditação ou certificação da qualidade.  

 

Em 1991 a parceria entre a OPAS e a Federação Latino-Americana de 

Hospitais, propiciou a criação de um instrumento de acreditação hospitalar que 
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se supunha naquele momento, apropriado para a região. Este instrumento 

possuía alguns padrões de qualidade, sendo estes divididos em três níveis.  

O nível 1 representava o nível mínimo de qualidade necessária. Assim 

que este nível inicial é atingido, os steps seguintes buscam o cumprimento dos 

níveis 2 e posteriormente, do nível 3. Vale lembrar que o atingimento dos níveis 

2 e 3 só se torna possível, se o Hospital atingir 100% dos padrões do nível 1. 

  

No Brasil, a avalição hospitalar é realizada desde a década de 1970, 

porém, sem apresentar impacto na qualidade dos serviços prestados. Em 1986, 

o CBC (Colégio Brasileiro dos Cirurgiões) criou a Comissão de avaliação 

hospitalar, que se baseava nos trabalhos da Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organizations (JCAHO).  

 

Em 1991-1992, após a realização de uma pesquisa apoiada pelo Banco 

Mundial, conclui-se que era urgente a necessidade de se criar um sistema 

independente de acreditação no país.  

 

Em 1992, com a participação de entidades ligadas à saúde, tem início o 

programa de organização da acreditação no Brasil.  

 

Já em 1994, acontece o lançamento do Programa de qualidade, 

promovido pelo Ministério da Saúde, tendo como principal objetivo, a promoção 

da cultura da qualidade. Ainda em 1994, foi criado no Rio de Janeiro, o Programa 

de Avaliação e Certificação de Qualidade em Saúde (PACQS), com a 

participação da academia Nacional de Medicina, Colégio Brasileiro de Cirurgiões 

(CBA), além da Fundação Cesgranrio.  

 

Em fevereiro de 1998, o Ministério da Saúde formou um grupo executivo, 

responsável pelo Programa Brasileiro de Acreditação, incialmente vinculado à 

Secretaria de Assistência à Saúde e mais tarde, à Secretaria de Políticas de 

Saúde.  

Em agosto 1999, foi juridicamente constituída, a Organização Nacional 

de Acreditação (ONA). 
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2.4.2 ONA Organização Nacional de Acreditação  
 

Trata-se de uma organização privada e sem fins lucrativos, atuando em 

todo o território nacional. O papel da ONA é coordenar e normatizar o processo 

de acreditação, que normalmente é implementado pelas Instituições 

Acreditadoras credenciadas (IACS), por intermédio do Manual Brasileiro de 

Acreditação. Tem como membros e fundadores, a Associação Nacional dos 

Hospitais Privados (ANAHP), a Confederação Nacional da Saúde (CNS), a 

Federação Nacional de Hospitais (FNH), a Sociedade Brasileira de análises 

clínicas (SBAC), a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (ABRAMGE), a 

Confederação Nacional das Cooperativas Médicas (Unimed do Brasil), a 

Federação Nacional de Saúde Suplementar (Fenasaude), e a União das 

Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas).  

 

Quanto à classificação, esta pode ser dividida em três níveis: 

 

Nível 1: Acreditado 

A organização de saúde cumpre ou supera em 70% ou mais, os padrões 

de qualidade e segurança. A avaliação é feita em todas as áreas da instituição, 

abrangendo as áreas estruturais e assistenciais; 

 

Nível 2: Acreditado Pleno 

A organização precisa atender a 2 critérios: 

Cumprir ou superar em 80% ou mais, os padrões de qualidade e 

segurança, além de cumprir ou superar em 70% ou mais, os padrões 

ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira 

fluida, além da plena comunicação entre as áreas; 

 

Nível 3: Acreditado com Excelência 

Neste nível, a organização precisa atender a 3 critérios: 

1) Cumprir ou superar em 90% ou mais, os padrões de qualidade e 

segurança; 
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2) Cumprir ou superar em 80% ou mais, os padrões de gestão 

integrada;  

3) Cumprir ou superar em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência 

em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria 

contínua com maturidade institucional.  

Nos dois primeiros níveis, o certificado é válido por 2 anos. Já no nível 

3, a validade é de 3 anos. 

 

De modo geral, as avaliações são utilizadas no intuito de aprimorar e 

promover uma cultura de melhoria contínua. Estas partem do pressuposto que 

promovem a aderência aos padrões de melhores práticas científicas e 

resultarão numa maior qualidade assistencial (FLODGREN et al., 2011).  
 

Por fim, vale destacar que as Acreditações são processos externos de 

avaliação, internacionalmente reconhecidos, que visam avaliar e aprimorar a 

qualidade, eficiência e eficácia das organizações de saúde, pois a mesma 

baseia-se na premissa de que a adesão aos padrões estabelecidos, que são 

baseados em evidências, produzirá serviços de saúde de melhor qualidade e 

um ambiente cada vez mais seguro.  

 
2.5  A Qualidade na Saúde 

 
A avaliação da qualidade dos serviços e dos sistemas de saúde não é 

um processo recente. Vários são os pesquisadores que buscaram conceituar a 

qualidade em saúde e as diversas formas de mensurá-la. 

 

Como já observamos anteriormente, Donabedian (1980), propôs um 

modelo de avaliação da qualidade em saúde, baseado na tríade da estrutura, 

processo e resultado. Desse modo, a qualidade pode ser entendida como um 

produto de dois fatores: o conhecimento científico e a tecnologia disponível, 

sendo que sua avaliação poderia ser determinada por meio de sete pilares: 

eficácia, efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e 

equidade. (DONABEDIAN, 1980 apud MALIK E SCHIESARI, 1998).  
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Quadro 4 – Os sete pilares da qualidade segundo Donabedian  

 
 

Fonte: A.Donabedian. The Definition of Quality and Approaches to its Assessment (Explorations      

                in Quality Assessment and Monitoring, volume I), Health Administration Press, Ann   

                Arbor, 1980. 

 
 

Dissertamos, até o presente momento, sobre o que caracteriza 

efetivamente um serviço de qualidade, entretanto pretendemos agora 

esclarecer, referindo mais detalhes, o que caracteriza o atendimento de 

qualidade no domínio da saúde.  

Os serviços prestados, de acordo com Silva (2014), apresentam 

características distintas e peculiares, diferentes daquelas que, por exemplo, um 

produto encerra. São três as mais fundamentais: a primeira delas é a 
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intangibilidade (experiências anteriores vividas pelo cliente, que possibilitam a 

emissão de um feedback); 

 

 A segunda é a heterogeneidade (formas diferentes de os clientes 

avaliarem o serviço recebido); 

 

A terceira, por sua vez, é o resultado do consumo de um produto (a 

avaliação em termos de escala da qualidade do atendimento). 

 

Em seus estudos, a autora também salienta que a procura do cidadão 

por serviços próprios à área da saúde não significa necessariamente que ele 

tenha desejo de adquirir e/ou usufruir do produto/serviço ofertado, conforme 

ocorre ordinariamente nas relações de oferta/consumo: ele não pode prescindir 

de tal serviço, que, não raro, é urgente, pois a demora compromete a qualidade 

de sua vida, tanto a pessoal quanto a profissional. É levando em conta que a 

urgência inere mormente à demanda de um produto/serviço da área da saúde 

que muitos pesquisadores vêm repensando o conceito de qualidade. 

 

Silva (2014), em seu trabalho, sustenta que a qualidade consiste em 

“uma completa satisfação das necessidades de quem mais precisa do serviço 

de saúde ao custo mais baixo para a organização e dentro das regulamentações 

estabelecidas”. A respeito dessa última, Silva (2014) a declara uma definição 

interessante, porque incorpora os critérios de satisfação dos clientes, que devem 

nortear a elaboração de estratégias tendentes a garantir a eficiência e a eficácia 

do atendimento. 

 

Por fim, existe uma outra teoria que define a qualidade como uma 

“adequação dos serviços à missão da organização efetivamente comprometida 

com a plena satisfação das necessidades e expectativas dos seus clientes”. Com 

respeito a tal definição, Silva (2014) comenta que a conclusão que ela resume 

pressupõe que a teoria pode ser aplicada a qualquer unidade da saúde, porque 

não depende da sua extensão ou de lhe sobejarem recursos tecnológicos. Essa 

definição apenas salienta que a riqueza material do hospital, por si só, não 
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implica atendimento ético, eficaz e eficiente, conquanto o recurso consciencioso 

a tal riqueza permita assegurar um bom atendimento, desde que não se 

desobedeça aos princípios éticos que devem nortear todos os funcionários que 

trabalham com a saúde. 

 

As preocupações do prestador de serviços devem dirigir-se, então, ao 

desempenho com excelência do serviço; à garantia da satisfação do seu cliente; 

ao resultado imediato do ato médico (desde o diagnóstico até a execução 

técnica, bem como ao tempo de duração e se houve grandes complicações na 

execução deste procedimento clínico) e a se articular de modo a assegurar que 

o seu paciente seja submetido a um tratamento adequado em termos físicos e 

psíquicos. 

 

Para encerrarmos esse tópico e iniciarmos a discussão sobre os 

mecanismos que permitem obter um feedback (tanto positivo quanto negativo) 

dos pacientes, para nortear a realização de melhorias futuras, convém 

encaminhar a discussão para algumas considerações finais.  

 

Zamberlan et al (2010) ponderam que é importante compreender que 

os serviços ofertados pelo domínio da saúde podem trazer tanto melhorias, 

quanto consequências irreversíveis para a sociedade, tanto no setor público 

quanto no privado. Nesse sentido, Zamberlan et al (2010) aludem à estreita 

relação que existe entre a qualidade de produtos ou serviços ofertados com a 

satisfação dos clientes e com a lucratividade da empresa. Alguns fatores 

capazes de imprimir maior impulso a essa relação, e que devem nortear a 

análise, não podemos deixar de mencioná-los antes de terminar essa discussão. 

Eles são a comunicação usualmente chamada de “boca a boca” (as 

recomendações que os clientes recebem de outros clientes que já receberam o 

serviço da empresa em outro momento e o aprovaram); a experiência anterior (o 

conhecimento prévio do serviço a ser recebido por meio de um contato anterior); 

as necessidades pessoais ( situações em que o cliente precise procurar pelo 

serviço e/ou produto)  e a comunicação externa (os fatores provenientes da 

empresa prestadora do serviço). A observância de todos os princípios abordados 
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aqui garante a qualidade do atendimento na área da saúde. Os instrumentos 

disponíveis para realizar análises que permitam aferir a qualidade do serviço 

serão apresentados em nosso próximo capítulo. 

 

3 O SERVQUAL  
 

Uma das formas de se medir a qualidade do atendimento, não apenas 

na área da saúde, mas nos mais diversos sistemas, é recorrendo-se a um 

instrumento conhecido, denominado SERVQUAL (ZAMBERLAN ET AL, 2010; 

CEVADA, 2014; MELO ET AL, 2017; SILVA, 2014, AL-NEYADI ET AL, 2018;  

JAHANDIDEH ET AL, 2013; TUNINGA, 2016). Trata-se de um instrumento 

genérico, utilizado para a avaliação da qualidade do serviço ofertado. 

 

Para Furlan (2011), a avaliação de um produto por si só, já não é uma 

tarefa simples e quando pensamos em avaliação de serviços, que é algo 

intangível, essa avaliação torna-se ainda mais complexa. Além do serviço ser 

avaliado no momento de sua execução, o mesmo ainda pode sofrer influências 

externas, tais como fatos passados, informações oriundas de meios de 

comunicação, além do próprio serviço ofertado. Exatamente pela complexidade 

explicitada é que a avaliação dos serviços tem sido alvo dos trabalhos de 

Parasuraman et al. (1991). Ainda de acordo com esses últimos, a qualidade 

desse serviço é o resultado entre a expectativa do usuário antes da realização 

do serviço ofertado e a experiência do mesmo, decorrente desse serviço, sendo 

essas diferenças classificadas como lacunas ou gaps. Esses gaps são capazes 

de medir essas lacunas, entre a satisfação e a qualidade de serviços, de acordo 

com uma característica específica, e de acordo com Parasuraman et al. (1985), 

os gaps estão relacionados do seguinte modo:  
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Figura 2 – O modelo dos 5 gaps 

 
Fonte: Parasuraman et al, 1985. 

 

- Gap 1 – Relaciona-se com a diferença entre a percepção dos 

gestores e as reais expectativas dos clientes;  

- Gap 2 – Relaciona-se com o fato de a empresa não incluir nas 

especificações da qualidade do serviço todas as características que atendam às 

expectativas dos clientes;  

- Gap 3 – Relaciona-se com a lacuna entre as especificações da 

qualidade do serviço e a qualidade do serviço prestado;  

- Gap 4 – Relaciona-se com o fato do serviço prestado não 

corresponder ao que foi prometido;  

- Gap 5 – Relaciona-se com a lacuna entre a expectativa e a 

percepção do serviço sentido pelo cliente, e ela representa a “Qualidade 

percebida” pelos clientes e pode ser considerada a soma das demais lacunas, já 

que só ocorre caso alguma das demais já exposta exista. 

 

Para entender essa lacuna entre as percepções e expectativas dos 

clientes, Parasuraman et al (1991) desenvolveram um questionário chamado 

SERVQUAL. Vaitsman e Borges de Andrade (2005) citam o SERVQUAL como 
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uma das metodologias mais conhecidas para medir a qualidade dos serviços de 

diferentes naturezas. 

 

 O questionário SERVQUAL criado por Parasuraman et al. (1988) 

contém 22 pares de afirmativas relacionadas à expectativa e à percepção do 

cliente dentro de categorias especıf́icas do serviço. Portanto, a ferramenta 

SERVQUAL mensura através das cinco dimensões, a expectativa e percepção 

serviço prestado a um cliente.  

 

Furlan (2011) ainda argumenta que as dimensões obtidas por 

Parasuraman et al.(1988) delimitam os critérios utilizados para julgamento da 

qualidade pelos usuários, sendo:  

 

Confiabilidade é a dimensão responsável pela segurança do serviço 

prestado, dentro dos padrões aceitos de qualidade, dando ao cliente aquilo que 

lhe foi prometido, reduzindo riscos e danos para o cliente; 

 

A tangibilidade é a dimensão relacionada à estrutura, a qualidade das 

instalações, a aparência dos colaboradores, além dos materiais disponíveis; 

  

A responsabilidade está relacionada à capacidade de resposta, ou 

seja, a capacidade do colaborador atender de forma instantânea, atenciosa e 

precisa. Entende-se que nesse critério, a solicitude dos funcionários pontua 

positivamente.  

 

A empatia é o modo como a instituição recebe e atende o cliente, 

representando a atenção individualizada, amabilidade, além de questões como 

acessibilidade, sensibilidade e a energia em atender os anseios do cliente 

(PARASURAMAN et al, 1988).  

 

A garantia é como o prestador do serviço é capaz de transmitir 

confiança e segurança aos clientes. 
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Em relação às cinco dimensões Kotler, Hayes e Bloom (2002), 

observam que a confiabilidade é uma das dimensões mais importantes, pois 

afirmam que as empresas devem entregar aquilo que promoteram. Parasuraman 

et al.(1991), classificam a confiabilidade como a mais importante das dimensões, 

sendo a tangibilidade, a dimensão de menor importância. 

 

Convém mencionar aqui, nesse ponto da discussão em que nos 

achamos, que as definições dos elementos inerentes ao sistema SERVQUAL 

convergem bastante. Então propomos, neste momento, discutir e esclarecer as 

particularidades desse sistema. Melo et al (2017), no que tange às dimensões 

dos serviços prestados, afirmam que existem algumas etapas fundamentais que 

devem reger o ato do atendimento. Tais etapas são a intangibilidade, a 

perecibilidade, a heterogeneidade, a simultaneidade e a coprodução. 

 

Melo et al (2017) ponderam que o conceito de qualidade norteia as 

empresas há muito tempo e, dessa forma, está em constante evolução (também 

discutimos isso acima), o que autoriza afirmar que esta teoria é um fator 

estratégico de suma importância a ser adotado por qualquer tipo de organização 

e/ou instituição e que as compele a oferecer sempre um serviço que supere 

todas as expectativas dos consumidores. O resultado dessa avaliação deve ser 

extraído das respostas dos próprios clientes e dos indivíduos que pertencem ao 

seu círculo de relações. Eles podem avaliar a qualidade do serviço prestado 

como: excepcional, satisfatório ou inaceitável. 

 

Pautando-nos nessas considerações, é possível afirmar que o 

objetivo central do SERVQUAL é a garantia da “Qualidade Percebida”. Ela se 

baseia na comparação entre as expectativas em relação a um serviço, antes da 

sua realização, e as percepções consolidadas a respeito dele, após a sua 

prestação estar consumada. Esse instrumento, consoante se pode observar 

durante sua aplicação, apontará os acertos e as falhas ocorridas na prestação 

de determinado serviço a um cliente específico. Os seus índices auxiliam os 

gestores dos hospitais, por exemplo, a determinar a origem de problemas, 

concernentes à prestação de um atendimento, que lhe comprometem ou 
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depreciam a  qualidade (ZAMBERLAN ET AL, 2010; CEVADA, 2014; MELO ET 

AL, 2017; SILVA, 2014, AL-NEYADI ET AL, 2018;  JAHANDIDEH ET AL, 2013; 

TUNINGA, 2016). 

 

Nesse sentido, Melo et al (2017) concordam em que é importante 

prestar atenção aos seguintes elementos por meio do SERVQUAL: quais as 

lacunas existentes na relação entre a qualidade do serviço pretendido e o 

ofertado e porque o sistema ofertado não correspondeu às expectativas. As 

respostas para essas questões aparecem nos índices do sistema SERVQUAL, 

dispostas numa escala chamada Likert, que vai de 1 a 7 pontos, que compreende 

desde a discordância total, até a concordância total, sendo 1= Discordo 

totalmente, 2= Discordo Muito, 3= Discordo Pouco, 4= Nem concordo e nem 

Discordo, 5= Concordo Pouco, 6= Concordo Muito e 7= Concordo Plenamente.  

 

Para explicitar os caminhos que conduzem os usuários a essas 

respostas, Silva (2014) esboça uma tabela sobre os fatores analisados implícitos 

naquelas cinco dimensões a que nos reportamos.  

 

A primeira dimensão a ser avaliada é a tangibilidade. Ela diz respeito, 

conforme notamos, às evidências físicas: aparência das instalações físicas, dos 

funcionários, do equipamento utilizado e dos materiais de comunicação 

(panfletos, folders etc.). As perguntas a serem dirigidas aos clientes são as 

seguintes: Os equipamentos são modernos? As instalações físicas são 

visualmente agradáveis e atrativas? Os funcionários têm aspecto agradável? Os 

materiais de comunicação do serviço ofertado têm aspecto atrativo e inovador? 

 

A segunda dimensão a ser avaliada, por sua vez, é a da 

confiabilidade. Silva (2014) explica que se trata de um vértice ao qual compete 

analisar a capacidade do hospital de prestar o serviço de forma confiável, 

consistente, cuidadosa e dentro do prazo estipulado; versa ainda sobre a forma 

em  que  aparecem os registros, buscando certificar por meio da avaliação se 

eles estão isentos de erros. As perguntas concernentes a essa dimensão 

endereçadas aos usuários são: A empresa fornece serviço condizente com o 
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prometido? A empresa demonstra interesse sincero em resolver os problemas 

dos clientes? A empresa presta bem o serviço na primeira vez em que se utiliza 

do produto ofertado? A empresa realiza o serviço dentro do prazo estipulado? 

As informações prestadas estão isentas de erros? 

 

Sobre a terceira dimensão, Silva (2014) elucida que se trata de um 

momento onde será avaliado o princípio da capacidade de resposta. É nessa 

etapa que se apreciam elementos como a disposição, a vontade e a prontidão 

dos funcionários em ajudar os clientes e em esmerarem-se para conferir   rapidez 

ao serviço prestado. As perguntas feitas ao cliente são: Os funcionários 

informam quando os serviços serão prestados? Os funcionários prestam o 

serviço de forma eficaz e eficiente? Os funcionários sempre estão dispostos a 

ajudar com o que for necessário? Os funcionários nunca estão demasiado 

ocupados para responder às perguntas e solicitações dos clientes? 

 

À quarta dimensão, por sua vez, conforme pondera Silva (2014), 

compete a garantia da segurança. Destina-se a avaliar elementos como: o 

conhecimento que o profissional possui acerca do assunto de que trata; se a sua 

atenção e capacidade demonstram e inspiram credibilidade e confiança. A 

autora ainda afirma, acerca dessa dimensão, que ela compendia todas as 

anteriores (o Profissionalismo, a Cortesia, a Credibilidade e a Segurança). As 

perguntas feitas nesta modalidade são: Os funcionários transmitem confiança? 

Os clientes sentem-se seguros no processo de interação com a empresa e os 

seus funcionários? Os funcionários são amáveis e cordiais? Os funcionários têm 

o conhecimento necessário para responder às suas questões? 

 

A última dimensão, por sua vez, concerne ao princípio da empatia. A 

respeito dela, Silva (2014) explica que os princípios que presidem o atendimento 

individualizado que a empresa oferece aos seus clientes devem ser analisados, 

a saber, valores como a acessibilidade, a comunicação e a compreensão das 

informações prestadas pelo cliente; nesse sentido, é importante que se utilize 

uma linguagem que se adapte à idiossincrasia e ao  universo cultural, intelectual 

do cliente, em respeito à sua individualidade. As perguntas formuladas são:  
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Há uma atenção individualizada voltada ao cliente? A empresa possui 

horários convenientes? Os funcionários prestam um atendimento personalizado 

aos seus clientes? Os funcionários preocupam-se em oferecer um atendimento 

de qualidade, voltado aos interesses do cliente? Os funcionários compreendem 

as necessidades reais do cliente? 

 

Com essa proposta de reflexão, pretendemos mostrar que é 

importante, sempre que possível, a empresa meditar sobre possíveis  soluções 

para prover a garantia da prestação de um serviço de qualidade, pois respostas 

positivas ao questionário acima desmembrado pressupõem o envolvimento de 

todos, a adoção de uma postura mais crítica, flexível, empática e versátil na 

prática do atendimento, seja nas unidades de urgência, seja nas de emergência. 

 

É importante lembrar, também, que grande parte da insatisfação do 

cliente, seus familiares, amigos e conhecidos em relação ao serviço recebido diz 

respeito a fatores como: tempo de espera demasiado longo, falta de confiança 

no serviço ministrado, desconforto em relação ao modelo de atendimento 

oferecido pelo hospital, queixas relativas à falta de limpeza, de conforto e de 

ações apropriadas. Então é possível depreender, levando em conta essas 

observações, que os resultados indicam exatamente os aspectos que exigem 

melhorias, pois a postura crítica do cliente em face do serviço ofertado os retrata. 

A necessidade dessas melhorias é assinalada principalmente pelos índices de 

satisfação designados pelo sistema SERVQUAL. Compete aos gestores e 

profissionais do hospital, visando a promoção de uma saúde com maior 

qualidade, adotar políticas de melhorias futuras que levem em conta essas 

respostas. 

 

Atualmente, as organizações e instituições tem buscado, cada vez 

mais, adequar-se às exigências do cidadão moderno, que demanda um 

atendimento eficiente e eficaz, uma vez que o tempo despendido na espera do 

atendimento é sempre um dos principais motivos que o demovem do intuito de 

procurar o serviço oferecido pelo hospital novamente. Nesse sentido, cumpre ao 

hospital imprimir celeridade ao processo de acompanhamento das mudanças 
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que se sucedem no mundo moderno, o que implica a adesão ou 

desenvolvimento de um sistema que assegure tal agilidade e a flexibilidade.  

 

3.1 Exemplos de Aplicação do SERVQUAL  
 

Silva (2014) em suas análises ainda demonstra que a utilização do 

Servqual se deu por Babakus e Mangold (1992), aplicando um Servqual 

adaptado, em instituições hospitalares dos Estados Unidos. Podemos chamar 

de versão adaptada, uma vez que foram utilizados apenas 15 itens do 

questionário, com a escala Likert de 5 pontos, portanto, diferente das 22 

questões tradicionais, bem como de uma escala Likert de 5 pontos, diferente da 

escala de 7 pontos proposta por Parasuraman et al. Ainda assim, concluíram 

que estas apresentavam resultados válidos para se avaliar a Qualidade 

Percebida dos usuários. Já Bowers et al (1994), acrescentou duas dimensões (o 

saber cuidar e outra relacionada com o alívio da dor e tratamentos eficazes).  

Ribeiro (2010) em suas análises, comenta que Hercos e Berezovsky (2006), 

utilizaram o SERVQUAL na busca da identificação da percepção da qualidade 

dos serviços oftalmológicos em uma fundação em Belo Horizonte.  Arroyo 

(2007), também o utilizou para a avaliação da qualidade das consultas médicas 

nos serviços de saúde em Ribeirão Preto. 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Construção do Referencial Teórico  
 
 

Para construir o referencial teórico, foi realizada uma pesquisa diligente 

na base de dados da Scielo, Ebsco e Proquest. Utilizaram-se os seguintes 

descritores: Servqual, Qualidade em Pronto Socorro, Qualidade de Serviço, 

Pronto Atendimento.  
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4.2 Tipo de Estudo 
 
 

Estudo exploratório descritivo de natureza quantitativa, através da 

aplicação do Servqual para usuários e seus acompanhantes no serviço de 

atendimento de urgência e emergência de um hospital da cidade de São Paulo. 

O Servqual, originariamente desenvolvido no Marketing Science Institute (MSI), 

é apontado pela literatura da área como uma das metodologias mais adequadas 

para medição de qualidade de serviços do usuário (Zamberlan et. al. 2010; Silva 

2014; Mello et al. 2017).  

 

A amostra foi a não probabilística, por conveniência, aplicada a 52 

entrevistados, nos meses de janeiro e fevereiro de 2019, através de questionário 

estruturado, com perguntas fechadas para todos os respondentes, abordando as 

cinco dimensões da escala SERVQUAL: 

- Aspectos Tangíveis; 

- Confiabilidade; 

- Responsabilidade; 

- Empatia; 

- Segurança  

 

Os questionários foram preenchidos pelo método face a face (face to 

face), buscando-se desse modo, uma perspectiva descritiva do tipo 

levantamento ou survey, por intermédio dos dados coletados de parte da 

população que frequenta o serviço de Pronto Socorro do Hospital, sendo 

apresentados pela equipe da recepção enquanto os pacientes aguardavam pelo 

atendimento. O mesmo foi utilizado anteriormente no estudo de Furlan (2011), 

para confrontar e avaliar a qualidade esperada e percebida dos usuários de um 

hospital privado.  

 

Os dados foram primeiramente tabelados no aplicativo Excel, 

posteriormente as perguntas foram organizadas de acordo com as 5 (cinco) 

variáveis já mencionadas anteriormente. Para cada variável foi reservada   uma 

tabela onde foram apresentadas:  A pergunta relativa à variável, à expectativa 
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do cliente com relação aos serviços hospitalares, ao serviço que foi percebido e 

a lacuna ou gap encontrados. Para avaliar a percepção dos usuários e seus 

acompanhantes, foram utilizados 2 questionários. O primeiro possuía 23 

perguntas que buscavam mensurar as expectativas e percepções em relação ao 

serviço prestado, baseados nas cinco dimensões anteriormente abordadas, 

sendo distribuídos da seguinte forma: 

 

- Três questões abordavam a dimensão da tangibilidade; 

- Quatro questões eram relacionadas à dimensão da Confiabilidade;  

- Seis questões ligadas à dimensão da Responsabilidade; 

- Cinco questões baseadas na dimensão da Empatia; 

- Quatro questões abordavam a dimensão da Segurança 

 

Por fim, a questão 23, que buscava averiguar a qualidade geral do 

atendimento.  

 

A métrica utilizada foi a escala Likert de 1 a 7, sendo (1) Discordo 

totalmente, (2) Discordo muito, (3) Discordo pouco, (4) Nem concordo e nem 

discordo, (5) Concordo pouco, (6) Concordo muito, (7) Concordo plenamente. 

 

Já no segundo questionário, buscou-se avaliar dentro das características 

propostas, quais delas eram as principais ou mais relevantes na percepção 

desses clientes. Nesse caso, o pesquisado deveria atribuir uma pontuação a 

cada uma delas, que somadas, atingissem os 100 pontos. 

 

Antes de empreender finalmente a análise das amostras, convém 

justificar a adesão ao sistema SERVQUAL, para julgar acerca da qualidade do 

atendimento de um determinado hospital. Pesquisas revelam que uma das 

formas mais eficazes de se medir essa qualidade, para auxiliar a procura por 

soluções para melhorar os critérios que compõem as cinco dimensões mais 

relevantes apontadas, consiste na avaliação, e o instrumento, cujo emprego 

defendemos, desempenha o papel de uma ferramenta genérica, à qual compete 

avaliar a qualidade do serviço oferecido segundo a perspectiva dessas 
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dimensões.  (ZAMBERLAN ET AL, 2010; ALI, 2018; CEVADA, 2014; MELO ET 

AL, 2017; SILVA, 2014, AL-NEYADI ET AL, 2018; JAHANDIDEH ET AL, 2013; 

TUNINGA, 2016). 

   

Levar em consideração esses índices é indispensável, pois eles visam 

auxiliar tanto os gestores e/ou administradores de um hospital como toda a 

equipe, já que não são avaliados apenas os aspectos físicos, uma vez que a 

empatia, a confiança, a gentileza, a solidariedade, a fraternidade, a compaixão 

e outros valores morais tem sido, cada vez mais, exigidos pelo público 

consumidor dessas unidades; assim, não bastará ao hospital oferecer um 

aspecto visualmente atrativo, cumpre promover e disseminar uma mudança de 

postura em toda a equipe que concorra para elevar a empresa. Esses fatores 

são refletidos pelas estatísticas exaradas nos formulários, cujo intuito é permitir 

desvendar a origem do problema que afeta, diretamente, a realização de um 

atendimento de qualidade (ZAMBERLAN ET AL, 2010; CEVADA, 2014; MELO 

ET AL, 2017; SILVA, 2014, AL-NEYADI ET AL, 2018;  JAHANDIDEH ET AL, 

2013; TUNINGA, 2016). 

 

Em virtude da análise proposta, a pesquisa não pode prescindir de um 

olhar atento aos elementos mencionados: a confiabilidade, a segurança, a 

responsabilidade, a empatia e a tangibilidade. É um estudo pertinente para a 

sociedade contemporânea, pois as empresas se inserem em mercados 

competitivos. Sua relevância social reside no fato de que se baseia na análise 

dos dados coligidos diretamente do público consumidor, permitindo criar 

métodos, estratégias e ferramentas, para reduzir as lacunas apontadas em uma 

ou mais dimensões pelo SERVQUAL, que ajudam a compreender por que os 

critérios de uma determinada dimensão não corresponderam ou 

corresponderam minimamente às expectativas. Estribando-se nesse 

levantamento, é possível conceber ações práticas para resolver e/ou amenizar 

o problema apontado pela aplicação do SERVQUAL. 

 

Feitas as devidas considerações, propõe-se agora uma reflexão acerca 

da expectativa e da percepção dos sujeitos entrevistados em relação ao hospital 
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adotado como objeto desta pesquisa, estribada na análise e interpretação de 

dados provenientes da aplicação do modelo SERVQUAL. Quer-se mostrar por 

meio da apresentação desses dados que os índices apontados pelos usuários 

podem instigar os gestores e/ou administradores a buscar soluções tendentes a 

garantir o tão esperado atendimento com qualidade e nortear a elaboração de 

estratégias e ferramentas mais efetivas para melhorar os aspectos mais plurais 

que os serviços de saúde dessas unidades revestem e envolvem. As respostas 

desses questionários apenas são positivas, como se evidenciará, quando 

denotam ou pressupõem o engajamento dos hospitais na melhoria efetiva da 

prestação dos serviços. 

 

4.3 Campo de Estudo 

O Hospital em questão foi fundado em 2008 e passou a fazer parte de 

uma grande rede de hospitais privados, a partir de 2012. Possui um total de 270 

leitos, com uma área de 46.000m2, contando com 42 leitos de UTI Adulto, 22 

leitos de UTI Neonatal, 18 leitos de UTI Cardiológica, 8 leitos de UTI Pediátrica, 

além de 180 leitos de internação. Presta serviços médicos hospitalares em várias 

especialidades como:  

 Clínica, Cirurgias, Exames laboratoriais e diagnóstico por imagem 

(radiologia, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, Cintilografia, 

etc.).  Além de reunir o que há de mais avançado em tecnologia hospitalar, 

a unidade atua com equipes multidisciplinares e atende aos mais 

complexos procedimentos clínicos, cirúrgicos e de diagnose. 

 

A instituição pertence a uma grande Rede de Hospitais, com forte 

concentração nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, além de atuar em 

outros Estados da federação, tais como Bahia, Ceará, Distrito Federal, 

Maranhão e Pernambuco. Além dos hospitais, a Rede também atua na prestação 

de serviços de consultoria, gestão e administração de clínicas e complexos 

hospitalares, na área de pesquisa, ensino e no diagnóstico e tratamento de todos 

os tipos de câncer, além de possuir uma rede com 35 clínicas oncológicas.  
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Já o modelo de Gestão da organização, baseia-se na avaliação 

simultânea das 3 dimensões: 

- Qualidade Técnica: melhoria do cuidado prestado ao paciente;  

- Qualidade Percebida: melhoria da experiência de cuidado do 

paciente; 

- Qualidade Financeira: melhoria do retorno do capital investido: 

Rentabilidade  

No que tange à melhoria contínua da qualidade técnica dos serviços, 

garantindo elevados padrões de atendimento, são utilizados os pilares da 

governança clínica, ou seja: 

 Efetividade da intervenção clínica; 

 Auditoria clínica; 

 Gestão eficiente dos riscos e dos eventos adversos; 

 Educação e treinamento dos profissionais; 

 Desenvolvimento e pesquisa clínica; Transparência. 

 

Figura 3 – Modelo de gestão da Rede e Pilares da Governança Clínica o 

NHS (National Health Service) 

 

Fonte: Relatório de acompanhamento anual (AMR), 2017  
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Em relação às ferramentas que suportam e mensuram a satisfação dos 

pacientes internados, utiliza-se a metodologia HCAPS (The Hospital Consumer 

Assessment of Healthcare Providers and Systems Survey), pois trata-se de um 

instrumento consagrado e massivamente utilizado para a mensuração da 

Qualidade percebida. 

 

 No concerne aos indicadores do Pronto Socorro, a metodologia utilizada 

é a do Net Promoter Score, conforme observado anteriormente, através do 

envio de e-mails aos pacientes que se utilizaram do serviço no dia anterior. 

 

4.4 Limitações/Críticas ao SERVQUAL 

 O fato de o SERVQUAL ser amplamente utilizado pelas mais 

diversas empresas não o preserva de críticas. Conquanto seja, atualmente, um 

dos métodos mais adotados para avaliar a qualidade do serviço, ele ainda 

apresenta algumas falhas. Durante muito tempo, não se chegou a um consenso 

em relação a quantas dimensões, de fato, esse sistema encerra, o que, em 

algumas situações, concorreu para induzir determinados clientes a alguns 

feedbacks negativos (ZAMBERLAN ET AL, 2010; ALI, 2018; CEVADA, 2014; 

MELO ET AL, 2017; SILVA, 2014, AL-NEYADI ET AL, 2018; JAHANDIDEH ET 

AL, 2013; TUNINGA, 2016). 

 

O autor adverte que o SERVQUAL não foi desenvolvido 

exclusivamente para a área da saúde e que, em virtude disso, apresenta 

algumas lacunas que precisam ser preenchidas, para oferecer a garantia de um 

atendimento de qualidade. Importa ressaltar, no entanto, que, mesmo exposto a 

essas críticas, continua sendo o sistema mais utilizado pelos mais diversos tipos 

de empresas, razão pela qual lhes é sabidamente relevante conciliar uma boa 

avaliação do cliente-paciente por meio desse sistema. Nesse sentido, os 

funcionários devem pressupor que os clientes não possuem os conhecimentos 

necessários para fazer essa avaliação e, para prevenir-lhe o malogro, dignar-se 

de orientá-los, mesmo após a finalização da prestação de serviços (INÁCIO ET 

AL, 2013; AL-NEYADI ET AL, 2018; RASOULI E ZAREI, 2016; SIROHI, 2016; 

VASSILIADIS, FOTIADIS E TAVLARIDOU, 2014). 
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4.5 Alfa de Cronbach 
 
 

Para suportar o estudo, foi utilizado o Alpha de Cronbach, que é uma 

importante ferramenta estatística que faz a mensuração da Confiabilidade dos 

dados. Segundo Hora et al. (2010), o coeficiente Alfa de Cronbach, foi 

apresentado por Lee J. Cronbach (1951), sendo uma forma estatística de 

assegurar a confiabilidade dos dados, garantindo a consistência interna de um 

questionário aplicado. Neste conceito, valores entre 0 – 0.2, apresentam 

consistência muito baixa. Entre 0.2 - 0.4, a consistência é considerada baixa. 

Já a partir de 0.4 – 0.6, a consistência é moderada. De 0.6 – 0.8, temos uma 

boa confiabilidade e entre 0.8 – 1, a confiabilidade é excelente. 

 
Tabela 1 – Métricas Alfa de Cronbach 

 
 
 

Valores do Alfa de Cronbach 
 

 
 

Concordância  

 
0 – 0.2 

 

 
Muito baixa 

 
  0.2 – 0.4 

 

 
Baixa 

 
 
                             04 – 0.6 
 

 
Moderada 

 
 

 0.6 – 0.8 
 

 
Boa  

 
0.8 – 1.0 

 

 
Excelente 

 

 

As possíveis combinações foram analisadas no aplicativo Excel, para a 

verificação da consistência interna, obtendo-se os seguintes resultados: 

 

O grau de consistência relacionado ao item Confiabilidade, apresentou 

0,79 nas questões relacionadas à expectativa e 0,78 em relação à percepção; 
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No item dos Aspectos Tangíveis, a expectativa obteve um grau de 

consistência de 0,76, enquanto a percepção alcançou 0,72; 

A responsabilidade foi a dimensão que apresentou o maior valor de 

consistência, com 0,94 para a expectativa e 0,77 para a percepção.  

 No que tange à Empatia, esta apresentou 0,88 na expectativa, tendo na 

percepção, seu pior indicador com 0,64; 

 Por fim, tivemos a Segurança, com 0,87 para a expectativa e 0,83 com a 

percepção. 

Portanto, após a aplicação do método, o resultado geral apresentou um 

altíssimo grau de Consistência/Confiabilidade, pois o valor alcançado atingiu, 

0,95 no quesito expectativa. Já em relação à Percepção, o valor encontrado foi 

de 0,89, também classificado com excelente grau de confiabilidade, conforme a 

tabela acima. 

 
Tabela 2 – Alfa de Cronbach Resultados 

 
 

Alfa de Cronbach 
 

Expectativa 
 

Performance 
 

Confiabilidade 
 

0,799 
 

 
0,786 

 
 

Aspectos Tangíveis 
 

0,762 
 

 
0,728 

 
 

Responsabilidade 
 

0,944 
 

 
0,778 

 
 

Empatia 
 

0,882 
 

 
0,542 

 
 

Segurança  
 

0,871 
 

 
0,835 

 
 

Total  
 

0,952 
 

 
0,897 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Consoante notamos anteriormente, foram consideradas 5 dimensões, 

cada uma das quais foi avaliada por questões que atribuíam nota numa escala 

de 1 a 7, quanto aos serviços esperados e percebidos pelo cliente. Após isso, os 

dados foram organizados em tabelas e determinadas as lacunas entre o 

esperado e o percebido pelos clientes e acompanhantes. 

 

Na tabela 3, foi considerada a dimensão denominada como aspectos 

tangíveis. Estes referem-se à infraestrutura das instalações físicas, aos materiais 

utilizados, aos equipamentos e aos recursos humanos da instituição.  

Com base no levantamento dos dados obtidos da avaliação dos 

aspectos tangíveis, é possível verificar que algumas questões costumam ser 

fielmente descritas pelos avaliadores. Al-Neyadi et al (2016) lembra que a 

satisfação do cliente contribui de modo vital para o restabelecimento da saúde; 

em virtude disso, o desempenho dos prestadores de serviços assim como os 

aspectos visuais, funcionais e sensitivos das instalações são continuamente 

considerados neste processo de avaliação. Advertidos por esses apontamentos, 

os hospitais se desvelam para deixar o ambiente, em termos visuais e funcionais, 

minimamente atrativos, certos de que é um dos elementos decisivos para que 

um paciente se sinta seguro e retorne ao hospital quando preciso. 

 

Para a análise desta categoria, formularam-se três (3) perguntas, que 

serão consideradas nesta interpretação. A primeira delas objetivou avaliar se o 

hospital possui equipamentos tão conservados quanto modernos, posto que se 

julga necessário um equilíbrio entre ambos. Antes de apontar os dados, convém 

assinalar que nesta categoria, concernente à análise da dimensão da 

tangibilidade, não se registrou nenhum índice negativo, ou seja, todas as 

percepções acabaram, em maior ou menor grau, superando as expectativas dos 

pacientes.  

 

Voltando à primeira delas, balizava-lhes a expectativa a mediana de 

6,45; entretanto o exame da percepção desses clientes registrou um Gap de 
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6,50, consignando uma lacuna de 0,05 pontos, números que indicam que a 

expectativa dos sujeitos perante essa categoria foi atendida. Os resultados 

podem ser considerados positivos, pois os índices excederam o que se esperava 

em 0,05, denotando a satisfação com o serviço recebido na primeira questão da 

categoria da tangibilidade. 

 

Prosseguindo, na segunda questão desse eixo, os clientes, quando 

indagados se as instalações do hospital são visualmente bonitas e agradáveis, 

revelaram que suas expectativas se situavam na mediana de 6,29. Já em termos 

práticos, ou seja, em relação à sua percepção, registraram índices maiores, que 

alcançaram 6,45, o que estabeleceu um Gap de 0,16 pontos, permitindo concluir 

que os pacientes se encontram satisfeitos no que diz respeito à instalação física 

do hospital, o que se traduz no fato de que a percepção superou a expectativa 

em 0,16 pontos. 

 

Posteriormente, ainda na dimensão dos aspectos tangíveis, uma nova 

pergunta foi feita a esses clientes, a respeito da equipe de enfermagem do 

hospital: se tal equipe possuía boa aparência assim como trajes bem cuidados 

e se ambos condiziam com as características exigidas pelo ambiente de 

trabalho. Os dados registraram que a mediana da expectativa era de 6,45; 

porém, na percepção, o resultado foi expressivamente positivo, alcançando o 

índice de 6,77 pontos e se assinalando, em relação ao gap, como o maior dentro 

da categoria dos aspectos tangíveis, atingindo 0,32 pontos. Em suma, a 

avaliação revelou uma percepção altamente positiva para esta questão, que 

superou largamente a expectativa.  

 

 
Tabela 3 - Dimensão Aspectos Tangíveis 

 
Aspectos Tangíveis Expectativa Percepção Gap 

O hospital tem equipamentos conservados e 
modernos? 

 
6,45 

 

 
6,50 

 

 
0,05 

As instalações do hospital são visualmente 
bonitas e agradáveis? 

 
6,29 

 

 
6,45 

 

 
0, 16 
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A equipe de enfermagem do hospital tem 
aparência e trajes bem cuidados e de acordo 

com as características do ambiente de 
trabalho? 

 
6,45 

 

 
6,77 

 

 
0,32 

 

 

Na tabela 4, por sua vez, foi considerada a dimensão da confiabilidade, 

que é uma das que mais chamam a atenção de quem avalia. Ela usualmente 

deve refletir a consistência e a fidedignidade da empresa, aqui representada pelo 

hospital. Os clientes encaram esta dimensão da confiabilidade, dirigindo a 

atenção para a seguinte questão norteadora: “se o hospital me prometeu algo, 

ele deve cumprir”.  
 

É possível notar que a confiança se radica em experiências que 

apresentam algumas características que são observadas e exigidas 

frequentemente por quem avalia um determinado hospital. As mais comuns 

consistem na busca por profissionais competentes para o atendimento; maior 

afinidade com aqueles que se revelam capazes e competentes; encarecem, no 

momento da avaliação, os funcionários que se assinalam pelo bom espírito de 

equipe. A harmonia desses elementos propiciará possivelmente avaliações 

positivas (CAMERRO et al, 2015; MELO et al, 2017). 

 

Para análise desta dimensão foram consideradas quatro (4) questões 

que abordaram aspectos distintos da confiabilidade na percepção do cliente. A 

primeira pergunta inquiriu se, na percepção dos clientes, o hospital realizou suas 

atividades no horário marcado. A mediana da expectativa dos entrevistados 

atingira 5,01, no entanto o resultado da performance alcançou 4,80 pontos, 

redundando em um Gap de -0,21, que revelou, ao refletir uma leve insatisfação 

do consumidor com relação a confiança / tempo de atendimento, que as 

expectativas dos clientes não foram contentadas.  

 

A segunda pergunta, por sua vez, propunha-se investigar se o hospital 

costuma executar os seus serviços e procedimentos de forma correta na primeira 

vez, poupando outras tentativas para tal. A mediana da expectativa dos 

entrevistados apontava 6,33; contudo, em sua percepção, o índice registrado 

atingiu apenas 6,24 pontos, perfazendo um Gap de – 0,09, ao confrontarmos os 
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números atribuídos à expectativa (6,33) e à percepção (6,24). É um número 

menor, quando comparado ao Gap da primeira questão desse eixo, porém ele 

ainda denota uma certa insatisfação dos clientes em termos de percepção. Em 

suma, esses dados traduzem, de novo, uma leve insatisfação do cliente em 

relação ao hospital nesse segundo quesito do eixo da confiabilidade. 

 

A terceira pergunta, por sua vez, objetivava apurar se o hospital presta 

os seus serviços no prazo de execução prometido. A mediana da expectativa 

dos entrevistados alcançava 5,47; contudo, em sua percepção, o índice atribuído 

foi de 5,43 pontos, redundando em um Gap de – 0,04. Esses dados refletem uma 

insatisfação do cliente em relação ao hospital nesse terceiro quesito do eixo da 

confiabilidade. Eles já previam que haveria um mau desempenho, o que se 

confirmou no momento da atribuição de notas, pois a lacuna, continuou 

apresentando resultado negativo. 

 

Prosseguindo, na quarta questão do eixo da confiabilidade foi indagado 

se, no hospital, a equipe de enfermagem possui um conhecimento adequado 

para responder às perguntas do paciente. A mediana da expectativa dos 

entrevistados alcançava 6,56; contudo, em sua percepção, o índice assinalado 

foi de 6,89 pontos, estabelecendo um Gap de 0,33. Foi o primeiro quesito dessa 

tabela a corresponder às expectativas dos clientes. Na verdade, foi a categoria 

mais bem avaliada, apresentando um resultado 0,33 melhor do que o esperado, 

que lhe atribuía um índice de 6,56, o qual foi contrastado pela percepção, que 

alcançou 6,89 pontos. Aqui, portanto, não se registrou insatisfação: ao contrário, 

foi a questão que obteve a melhor pontuação nesta tabela. 

 
 

Tabela 4 - Dimensão Confiabilidade 
 

Confiabilidade Expectativa Percepção Gap 

O hospital realiza as suas atividades no 
horário marcado? 

 
5,01 

 

 
4,80 

 

 
- 0,21 

 
O hospital executa os serviços e 

procedimentos de forma correta na 
primeira vez, não ocasionando retrabalho? 

 

 
6,33 

 

 
6,24 

 

 
- 0,09 
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O hospital presta os seus serviços no prazo 
de execução prometido? 

 
5,47 

 

 
5,43 

 

 
- 0,04 

 
No hospital, a equipe de enfermagem tem 

conhecimento adequado para responder as 
perguntas do paciente? 

 

 
6,56 

 

 
6,89 

 

 
0,33 

 

 
 

Na tabela 5, foi considerada a dimensão da responsabilidade. Para 

fundamentar a análise dessa categoria, foram feitas seis (6) perguntas, cujas 

respostas serão ponderadas nesta interpretação. A responsabilidade é uma 

característica associada à solicitude; não raro se alia à empatia, que é a 

capacidade de se colocar no lugar da pessoa sob seus cuidados, buscando 

compreender suas necessidades, para atendê-la da melhor maneira possível, 

visando sempre a sua felicidade, bem-estar e satisfação. A harmonia entre esses 

elementos assegura uma boa avaliação a uma instituição pelos seus 

respondentes. 

 

Cevada et al (2014) e Inácio et al (2013) especificam alguns dos 

principais cuidados que devem ser tomados pelo hospital, para que a dimensão 

da responsabilidade seja avaliada positivamente: o tempo de espera deve ser 

reduzido ao máximo; os procedimentos devem ser fáceis e rápidos; o 

atendimento deve ser eficaz e as informações devem ser prestadas de forma 

segura. É necessário mencionar ainda que alguns outros critérios são 

rotineiramente observados e exigidos, como a agilidade durante o atendimento, 

a confiança na equipe que presta o serviço, a cordialidade, o tratamento 

igualitário e, por fim, relevam-se na percepção do cliente aqueles hospitais em 

que os profissionais se utilizam de uma linguagem acessível, para prestar as 

devidas informações ao público. 

 

Um dos aspectos principais sob os quais encaramos essa dimensão é o 

da solidariedade ao próximo; destarte, para que os profissionais sejam bem 

avaliados na categoria que analisa a dimensão da responsabilidade, é 

necessário que superem as expectativas no que tange à agilidade e caridade na 

execução das suas atividades diárias. Algumas características que devem ser 
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ponderadas pelos avaliadores são a solicitude, a prontidão, a agilidade, a 

diligência, a versatilidade e a flexibilidade. Para entender as respostas às 

próximas questões que compõem a tabela de número três, é necessário que 

essas características sejam consideradas. 

 

A primeira questão do eixo, destinada a analisar a dimensão da 

responsabilidade, visava atestar se o hospital demonstra interesse sincero em 

resolver os problemas do paciente. O exame dos dados obtidos revela que a 

expectativa do público alcançava 6,24; no entanto a percepção superou essa 

marca, atingindo uma mediana de 6,63, que estabeleceu em relação ao Gap, o 

maior índice positivo nesta dimensão, totalizando 0,39 a mais do que se 

esperava, o que denota a satisfação e o bem-estar dos pacientes nesta 

categoria. 

 

A segunda questão, por sua vez, indagava dos pacientes se no hospital 

a equipe de enfermagem costuma informá-los com exatidão quando os serviços 

serão executados. Examinando os dados fornecidos pela tabela, é possível 

verificar que, novamente, a expectativa foi superada, pois balizava-a uma 

mediana de 6,26 e, no entanto, no eixo da percepção, obteve-se 6,49. Em suma, 

o Gap nessa questão assinalou cerca de 0,23 pontos a mais do que se esperava, 

revelando que os clientes se sentem satisfeitos em relação a esse quesito. 

 

Prosseguindo, a partir da questão de número três no eixo da 

responsabilidade, é possível observar que a principal preocupação é elucidar se, 

no hospital, a equipe de enfermagem se desvela em atender prontamente os 

seus pacientes. Os dados fornecidos pela tabela de número três patentearam 

também subida satisfação dos clientes, pois novamente o índice da performance 

superou o da expectativa.  

 

Releva notar que neste último eixo as pessoas esperavam, dessa 

categoria, cerca de 6,35 de satisfação, entretanto os dados contrastaram 

positivamente tal expectativa, pois a performance alcançou cerca de 6,64 de 

aprovação. Considerando o Gap, é possível apreciar rigorosamente essa 



 

 

55 

superação, que se assinala com 0,29 pontos acima do esperado, o que a insere 

no rol das questões mais bem avaliadas pelos envolvidos neste processo de 

investigação. 

 

Avançando para a quarta questão, que objetivava averiguar se a equipe 

de enfermagem do hospital costuma ser educada e cortês com os seus 

pacientes, os dados registraram que os participantes da pesquisa esperavam 

obter cerca de 6,50 de satisfação. A expectativa foi satisfeita, quando 

confrontada à percepção, pois obteve-se o segundo melhor Gap nesta dimensão 

(a dimensão da responsabilidade), totalizando 0, 32 pontos a mais do que se 

esperava, conforme indica o índice de 6,82 apontado no eixo da percepção. 

  

Posteriormente, na quinta questão, tal fenômeno não se repete, pois, 

pela primeira vez nesta categoria, a performance foi inferior ao que se esperava, 

o que ocasionou uma expressiva insatisfação dos clientes. A questão pretendia 

revelar se o hospital prioriza os interesses dos pacientes. Conforme pode ser 

observado na tabela, os dados contrariaram as expectativas, visto que esperava-

se atingir 6,47 de satisfação e obteve-se apenas, no eixo da percepção, 6,29, 

com um Gap calculado em – 0,18. Esses quase 20 décimos perdidos indicam 

que o hospital precisa elaborar melhores estratégias, que permitam que os 

interesses dos clientes sejam efetivamente priorizados. 

 

A sexta questão, por sua vez, traduziu o propósito de elucidar se, no 

hospital, a equipe de enfermagem costuma atender às necessidades específicas 

dos seus pacientes. Quando perguntados se o hospital atende a esses 

interesses de forma geral, os índices apontaram resultados negativos, 

apresentando uma inferioridade de 0,18 pontos em relação à expectativa. 

Todavia, quando questionados sobre o atendimento de forma específica, ou 

seja, individualizada, os índices voltaram a se mostrar favoráveis, conforme 

demonstra a tabela. 

 

Em relação a tal questão, os participantes esperavam obter satisfação 

estimada em cerca de 6,52 pontos. No eixo da percepção é possível notar que 
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dados positivos se materializaram, pois obteve-se 6,75 pontos neste quesito. 

Conquanto o Gap não tenha sido um dos melhores nesta categoria, pois 

apresentou um acréscimo de 0,23 pontos em relação ao que se esperava, ele 

revela a satisfação dos clientes em relação ao atendimento específico 

dispensado na unidade analisada. 

 
Tabela 5 - Dimensão da Responsabilidade 

 
Responsabilidade Expectativa Percepção Gap 

O hospital demonstra interesse sincero em 
resolver os problemas do paciente? 

 
6,24 

 

 
6,63 

 

 
0,39 

 
No hospital, a equipe de enfermagem 

informa os pacientes com exatidão quando 
os serviços serão executados? 

 
6,26 

 

 
6,49 

 

 
0,23 

 
No hospital, a equipe de enfermagem atende 

prontamente os seus pacientes? 
 

6,35 
 

 
6,64 

 

 
0,29 

 
No hospital, a equipe de enfermagem é 
educada e cortês com os seus pacientes? 

 
6,50 

 

 
6,82 

 

 
0,32 

 
O hospital prioriza os interesses dos 

pacientes? 
 

6,47 
 

 
6,29 

 

 
- 0,18 

 
No hospital, a equipe de enfermagem atende 

as necessidades específicas dos seus 
pacientes? 

 
6,52 

 

 
6,75 

 

 
0,23 

 
 

 

A penúltima categoria de análise deste trabalho circunscreveu seu   

escopo principal à dimensão da empatia. O conceito de empatia pode ser 

definido como a capacidade de experimentar os sentimentos de outra pessoa 

como se fossem os seus, e as empresas qualificadas como empáticas, portanto, 

são geralmente aquelas que adotam tal postura, para elaborar e vender um 

determinado serviço e/ou produto; esse deslocamento permite prever reações e, 

assim, prestar um serviço com mais qualidade. 

 

Para Lima et al (2015), a empatia pode ser encarada sob alguns 

aspectos essenciais. Convém ter em mente que, ao procurar um hospital, os 

usuários esperam minimamente ser bem tratados, que a sua individualidade seja 

respeitada e sobretudo as suas crenças e valores, razão pela qual costumam 

exigir uma atenção mais direcionada e especializada, serem bem cuidados, 
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sentirem-se amparados e respeitados; serem tratados por profissionais 

competentes, mas também caridosos, e, por fim, costumam encarecer os 

ambientes formados por funcionários com quem podem travar um bom diálogo 

e que respeitam a sua fragilidade. 

 

Para realizar essa análise, propõe-se a interpretação da tabela de 

número 6. Ela comporta cinco (5) questões que traduzem tal preocupação. 

A primeira questão investigou se a equipe de enfermagem procura 

ajudar os seus pacientes. Para obter-se uma boa avaliação no quesito empatia, 

em geral tal ajuda deve transcender o conveniente e o exigido, denotando 

sempre uma postura natural do profissional. Registraram-se resultados positivos 

para essa primeira questão da dimensão: os entrevistados esperavam obter um 

grau de satisfação estimado em 6,52 pontos, no entanto a percepção superou 

tal expectativa, registrando 6,78 pontos, levando o Gap a atingir um índice 

positivo de 0,26 pontos. 

 

A segunda questão, por sua vez, traduzia o objetivo de averiguar, por 

meio da avaliação dos participantes, se, no hospital, a equipe de enfermagem 

está sempre disponível para atender aos pedidos dos pacientes. Examinando a 

tabela, é possível perceber que, quando comparado aos outros índices de 

expectativa, as pessoas atribuíram uma nota relativamente baixa para a 

categoria. 

 

Nesse quesito, a expectativa para a satisfação registrada por esses 

entrevistados foi de 6,17. No entanto, por terem os avaliadores apostado em um 

número baixo, os resultados em termos de percepção foram mais positivos, 

totalizando cerca de 6,57 pontos para esta questão no referido eixo. Em relação 

a esses dados, o Gap confirmou o que era previsto: houve 0,40 de pontos a mais 

do que se esperava, o segundo maior índice desta categoria. Alcançou também 

bons resultados, quando analisamos este trabalho de forma integral, pois foi um 

dos maiores gaps em todas as categorias desmembradas neste tópico. 
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A próxima questão propunha-se verificar se, no hospital, o 

comportamento da equipe de enfermagem transmite a devida confiança aos 

pacientes. Os dados apontaram um resultado positivo para esta questão. No eixo 

da expectativa, os entrevistados esperavam alcançar um grau de satisfação 

mensurado com um índice de cerca de 6,45. Na percepção, os resultados, 

conforme mostra a tabela, superaram essa expectativa, pois seu alcance elevou-

se a 6,71, o que redundou em um Gap de 0,26 pontos, que traduz uma 

percepção essencialmente positiva. 

 

Nos deparamos posteriormente a quarta questão, situada no eixo da 

empatia, a qual visava analisar o pressuposto entendimento de que a equipe de 

enfermagem dedica atenção individualizada aos clientes. Registrou-se resposta 

afirmativa para essa questão, visto que os participantes da investigação 

esperavam atingir 6,28 pontos e que tal valor numérico foi suplantado no eixo da 

percepção, que atingiu 6,70 pontos. Em relação ao Gap, ressalte-se que foi 

expressivamente alto, apresentando diferença de 0,42 pontos a mais do que se 

esperava para esta categoria. Releva destacar ainda que é o maior Gap 

percebido em todas as dimensões mencionadas neste estudo, traduzindo a 

satisfação do cliente de forma bastante expressiva. 

 

Prosseguindo, com base na coleta dos dados apresentados na tabela 6, 

verificou-se que, quando indagados se o hospital tem uma equipe de 

enfermagem que dá atenção especial aos seus clientes, os resultados foram 

positivos, embora o gap não tenha sido tão alto quanto nas duas questões 

anteriores. 

  

Em termos de expectativa, conforme revelam os dados, os entrevistados 

a estimavam em 6,43 pontos. Porém, no eixo da percepção, os dados obtidos 

novamente excederam a expectativa, totalizando 6,71 pontos, com um Gap de 

0,28 pontos, o que ainda denota elevada satisfação do cliente, conquanto não 

seja um número tão expressivo quanto aqueles concernentes às outras 

questões, todavia ainda indicando a presença de um atendimento de qualidade 

nesta categoria. 
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Tabela 6 - Dimensão Empatia 
 

Empatia Expectativa Percepção Gap 
No hospital, a equipe de enfermagem procura 

ajudar os seus pacientes? 
 

6,52 
 

 
6,78 

 

 
0,26 

 
No hospital, a equipe de enfermagem está 

disponível para atender pedidos dos 
pacientes? 

 
6,17 

 

 
6,57 

 

 
0,40 

No hospital, o comportamento da equipe de 
enfermagem transmite confiança aos 

pacientes? 

 
6,45 

 

 
6,71 

 

 
0,26 

 
No hospital, a equipe de enfermagem dá 

atenção individualizada ao cliente? 
 

6,28 
 

 
6,70 

 

 
0,42 

 
O hospital tem uma equipe de enfermagem 
que dá atenção especial aos seus pacientes? 

 
6,43 

 

 
6,71 

 

 
0,28 

 
 
 
 

Por fim, cuidemos de examinar a quinta e última tabela do primeiro 

questionário. A análise da dimensão da segurança impõe alguns critérios. Os 

entrevistados, quando indagados, devem considerar os seguintes aspectos 

antes de proferir um parecer: deve-se prestar atenção se os serviços oferecidos 

são realizados de forma imediata, sem demandar longa espera; se os 

funcionários transmitem confiança durante a execução dos procedimentos; se 

avaliam que o hospital presta o serviço no tempo prometido; se os funcionários 

são capacitados para oferecer suporte e se as informações prestadas são 

confiáveis e precisas (MELO et al, 2017; SILVA, 2014). Para alcançar tais 

respostas, serão propostas quatro (4) questões para analisar a percepção dos 

clientes relativamente à dimensão da segurança. 

 

A primeira questão referente ao eixo da segurança propunha-se apurar 

se os relatórios e demais documentos entregues aos pacientes no hospital são 

tanto de fácil compreensão quanto visualmente atrativos, pois voga que são 

elementos indispensáveis para que todo e qualquer cliente se sinta seguro, 

levando-o a confiar em uma determinada empresa, aqui, no caso em questão, 

no hospital. Examinando os dados, é possível notar que a performance 

ultrapassa a expectativa já na primeira pergunta desta dimensão, embora o Gap 

não seja tão alto. No primeiro eixo registrou-se 6,07, enquanto o vértice da 

performance alcançava 6,19. O gap apresentou, portanto, uma diferença de 0,12 
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pontos a mais em relação ao que era esperado, refletindo a satisfação do cliente 

neste quesito. 

 

A segunda questão, por seu turno, objetivou primordialmente avaliar os 

documentos do hospital: se seus relatórios e informações sobre os pacientes 

apresentam clareza, correção, etc. Dados desatualizados, manipulados, 

confusos e/ou inverídicos são os principais motivos para que um hospital incorra 

em mau desempenho. No caso deste, em específico, os resultados mostraram-

se positivos, embora não tão expressivos quanto em outras categorias. No eixo 

da expectativa registrou-se 6,28 pontos em termos de satisfação; a performance, 

por sua vez, obteve 6, 45 pontos, apresentando um Gap de 0,17 pontos, que 

denota novamente a satisfação do cliente em relação a esse serviço. 

 

A terceira questão destinou-se a certificar o hospital se seus pacientes 

se sentem seguros em utilizar os seus serviços. É um elemento importante para 

se analisar, pois pode representar, quando os resultados fornecidos lhes expõem 

faltas, um dos principais motivos para que o paciente não regresse a esse 

hospital. No eixo da expectativa, os entrevistados registraram 6,47 de satisfação. 

Já no vértice da percepção, atingiu-se 6,70 pontos, assinalando um Gap de 0,23 

pontos a mais em relação ao que se esperava. 

 

No último quesito desta dimensão, o questionário aplicado buscou 

determinar, com base nos dados colhidos na avaliação dos colaboradores, se o 

hospital funciona em horários considerados adequados pelos pacientes. Nesta 

questão obteve-se o maior gap desta dimensão, 0,26 a mais do que se esperava, 

com a mediana esperada de 6,59 tendo sido superada por uma avaliação de 

6,85, atestando então, com base nos dados fornecidos pela tabela de número 

sete (7), que os clientes novamente, de forma geral, sentem-se satisfeitos neste 

quesito. 
Tabela 7 - Dimensão Segurança 

 
Segurança Expectativa Percepção Gap 

Relatórios e demais documentos entregues 
ao paciente no hospital são de fácil 

compreensão e visualmente atrativos? 

 
6,07 

 

 
6,19 

 

 
0,12 
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O hospital apresenta relatórios, documentos 
e informações sobre os pacientes sem erros? 

6,28 
 

6,45 
 

0,17 
 

 
Pacientes do hospital sentem-se seguros em 

utilizar seus serviços? 

 
6,47 

 

 
6,70 

 

 
0,23 

 
 

O hospital funciona em horários adequados 
aos seus pacientes? 

 
6,59 

 

 
6,85 

 

 
0,26 

 
 
 

Por fim, foi proposta uma última questão em que se abordava a 

satisfação geral em relação ao atendimento. Buscou-se averiguar se a qualidade 

geral do atendimento da enfermagem do hospital poderia ser classificada como    

satisfatória. Os dados traduzem uma resposta positiva para este quesito. Foi a 

questão em que os avaliadores depositaram a maior expectativa em termos de 

nota, pois lhe atribuíram a mediana de 6,59. As expectativas foram satisfeitas 

em termos de percepção, a qual lhe conferiu 6,75 pontos, que estabeleceu um 

Gap de 0,16. A interpretação desses dados revela que a qualidade geral do 

atendimento lhes parece satisfatória, segundo se depreende da pontuação 

acima da média. 
 

Na sequência, foi proposto o preenchimento de um segundo 

questionário, que por meio de um exercício dinâmico de atribuição de pontos (em 

uma escala de 0 a 100 pontos), desejava-se saber na visão dos clientes, a 

importância ou peso que estes atribuíam a cada uma das características 

apresentadas.  

 

Na primeira das questões, buscou-se saber se a aparência das 

instalações físicas, aparência pessoal dos funcionários, além dos materiais de 

comunicação e equipamentos do hospital lhes parecia satisfatória e se as 

consideravam positivas. Esta categoria somou 975 pontos, o que equivale em 

termos percentuais a 18,8%, sendo considerada como a quarta característica 

mais relevante para os pesquisados. 

 

Na segunda questão, o que se pretendia analisar dessa vez, estava 

relacionado à qualidade do serviço prestado. Assim, inquiriu-se se a execução 

dos serviços, no dia a dia, lhes parecia ser feita de forma precisa, fidedigna e 



 

 

62 

baseada em dados atualizados. O resultado foi bastante positivo, visto que foram 

atribuídos 1.335 pontos que, por sua vez, corresponderam a 25,7%. Vale 

salientar que esta característica foi a que apresentou maior relevância na 

percepção dos clientes, indo ao encontro do que fora anteriormente observado 

por Parasuraman et al. (1985), como a questão mais importante. O que também 

foi observado por Kotler, Hayes e Bloom (2002), salientando que as empresas 

devem entregar aquilo que prometeram. 

 

A terceira característica, objetivava coletar dados que atestassem, por 

exemplo, se o pronto atendimento oferece ajuda espontânea aos pacientes. A 

escala revela que esta categoria somou 1.005 pontos, equivalendo a 19,3% em 

termos percentuais.  

 

A penúltima questão, no eixo da responsabilidade, indagava quantos 

pontos eles atribuiriam, para a manifestação do conhecimento, da cortesia e da 

confiabilidade neste hospital. Os dados registraram 995 pontos nesta categoria, 

correspondendo a 19,1%. 

 

A quinta e última questão, por sua vez, propunha-se verificar se a 

atenção dedicada aos pacientes era, de fato, individualizada. A categoria somou 

um total de 890 pontos, o que correspondeu a 17,1%. 

 

Portanto, podemos afirmar após o levantamento dos dados, que na 

percepção dos usuários do Pronto socorro do hospital, apesar de uma estrutura 

moderna, e sendo percebida como acima das expectativas conforme 

demonstrando na tabela oito (8), o que lhes parecia realmente fundamental era 

a execução dos serviços de forma precisa, confiável e segura. Ou seja, a 

dimensão da segurança, foi apontada como a característica de maior peso ou 

relevância com 25,7%. 

 

Em seguida, observamos que a segunda característica mais relevante 

para este público, foi a ajuda e o pronto atendimento de suas necessidades com 

19,3%. Na sequência, observou-se que o conhecimento, cortesia e 
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confiabilidade transmitida, foi a terceira característica de maior importância na 

pesquisa, com 19,3%. Em quarto lugar com 18,8%, ficou a aparência física, 

pessoal e material do hospital e por fim, como a questão de menor relevância ou 

peso atribuído, ficou a atenção individualizada, com apenas 17,1%. 

 
 

Tabela 8 – Principais Características 
 
 

Aspectos Tangíveis Pontuação Percentual Importância 
atribuída 

A aparência das instalações físicas, pessoal, 
materiais de comunicação e equipamentos 
do hospital 

      975 18,8% 
 
 

4 
 
 

 
 

         

A execução dos serviços de forma precisa, 
confiável e segura pelo paciente 

      1.335 25,7% 
 
 

1 
 
 

 
 

   

A ajuda aos pacientes e o pronto 
atendimento de suas necessidades pelo 
hospital 

      1.005 19,3% 
 
 

2 
 
 

    

O conhecimento, a cortesia e a 
confiabilidade transmitida pela 
enfermagem aos pacientes do hospital 

       
      995 

 
19,1% 

 
3 

    
A atenção individualizada aos pacientes 
pela equipe de enfermagem do hospital 

 

       
      890 

 
17,1% 

 
5 

 
 
 

As tabelas revelaram-se de suma importância para a análise, pois as 

questões das cinco dimensões que abrange (confiabilidade, aspectos tangíveis, 

responsabilidade, empatia e segurança) tomaram forma a partir dos temas 

discorridos no marco teórico deste trabalho, sobretudo no sistema de avaliação 

SERVQUAL, um dos elementos basilares para a produção, execução e análise 

dos dados fornecidos pelo questionário aplicado no hospital, para verificar se, de 

forma geral e em termos práticos, a qualidade do atendimento, no dia a dia, é 

efetivamente preservada. Para tanto, consideraram-se respostas oriundas das 

pessoas que consumiram ativamente os serviços ofertados por este hospital, 

conferindo a devida autenticidade ao trabalho e justificando a importância 
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atribuída à análise desses dados para se entender e aplicar a teoria a um estudo 

de caso real. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A relevância social de se empreender um estudo prático sobre a 

qualidade do atendimento vincula-se à percepção de que a ideia de saúde evolui 

no decurso da história das civilizações, refletindo e amoldando-se aos valores 

que marcaram suas épocas. Historicamente, os seres humanos sempre 

buscaram a longevidade com qualidade de vida, pois compreendem que a saúde 

é um direito fundamental a toda e qualquer pessoa. Com o passar do tempo, o 

homem foi se tornando mais consciente e exigente em relação aos serviços que 

consome, sobretudo em relação aos produtos e/ou serviços que pertencem ao 

domínio da saúde. Em decorrência disso, é muito comum adotarem postura mais 

questionadora e crítica acerca do que adquirem, sendo esse o motivo da 

realização dessa análise. 

 

Na sociedade contemporânea, a busca pela saúde passou a ser 

considerada uma obrigação de todos, incluindo os serviços públicos; esses, por 

sua vez, devem ser usados em demasia, pois são frutos de demandas 

conquistadas por meio de muitas lutas. Esses serviços, por conseguinte, devem 

se destinar tanto a oferecer atendimento de qualidade a maior quantidade 

possível de clientes em horários flexíveis, beneficiando os mais diversos 

públicos, quanto propor constantemente melhorias a esse sistema, que atende 

diariamente uma quantidade bastante vasta de pessoas. Esses aspectos 

adquiriram relevância em virtude da assunção de uma percepção mais crítica do 

consumidor ao longo dos anos, refletida nas suas respostas às perguntas sobre 

os sistemas (sejam eles públicos ou privados) que utilizam, razão pela qual 

devem ser levados em consideração. 

  

É um público que não se contenta apenas com explicações e orientações 

gerais acerca do sistema que utiliza, pois, uma série de fatores são considerados 

na apreciação da qualidade do serviço, como será apontado e desmembrado na 

análise posterior. Essa tendência tem-se tornado recorrente, porque, na 

atualidade, com o advento das mídias nos mais diversos suportes, os cidadãos 

estão cada vez mais informados e conscientes dos seus direitos e necessidades, 



 

 

66 

uma vez que é uma prática incentivada também pela mídia. Dessa forma, nota-

se que não aceitam mais ser destratados no ambiente hospitalar assim como 

não aceitam ter as suas vontades ignoradas.  

 

Nota-se que as pessoas, massivamente, desejam e buscam serviços 

majoritariamente públicos, entretanto não se resignam ao conformismo, pois 

apenas avaliam um hospital positivamente, quando ele se compromete, por meio 

do empenho dos seus profissionais, a promover com qualidade o bem-estar 

individual e coletivo, contentando as suas frequentes exigências de  soluções 

imediatas e satisfazendo, acima de tudo, os seus anseios de sentirem-se 

acolhidos e valorizados neste ambiente, sendo esses critérios bastante 

recorrentes para a avaliação positiva. Percebe-se também que, atualmente, não 

basta resolver problemas, o hospital precisa se comprometer a conquistar o 

respeito e a confiança dos clientes, o que lhes pode conciliar um bom feedback; 

dessa forma, suas equipes tem sido incentivada a oferecer um atendimento 

especializado em que predominem a gentileza, a agilidade, a eficiência, a 

fraternidade e outros princípios. 

 

Kotler (1998) pondera que é considerando o interesse dos clientes em 

relação às suas necessidades, expectativas, satisfações e percepções que as 

empresas prestadoras de serviço público buscam a cada dia, massivamente, 

contentar o seu cliente, dispondo-o, desse modo, a construir uma imagem 

positiva da empresa que contribua para conciliar-lhe mais clientes. Em virtude 

disso, essas empresas acabam por adotar políticas de valorização, respeito e 

acolhimento dos indivíduos, cuja observância tende a suscitar nos clientes a 

disposição de elogiar o serviço/produto ofertado e por ele consumido, o que 

contribui para alavancar a imagem da empresa. Contudo é necessário frisar que 

os serviços prestados pelo poder público, muitas vezes, não satisfazem as 

necessidades dos seus clientes. 

 

Percebe-se que as reclamações podem se tornar uma prática recorrente 

em hospitais onde a equipe de gerência não se preocupa em avaliar a sua 

prestação de serviços para determinar a qualidade do serviço oferecido, o que 
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pode suscitar uma imagem negativa da entidade que perdure por bastante 

tempo. Algumas das mais recorrentes dizem respeito à falta de empatia e 

acolhimento; de serviço individualizado e especializado e, ainda, apontam a 

demora no atendimento, as longas filas de espera, informações não seguras, 

serviços, equipamentos e estrutura de baixa qualidade, falta de humanização e 

de profissionais especializados, deficiência de recursos físicos e materiais, 

dentre outros fenômenos que impactam negativamente no processo de 

avaliação da qualidade do atendimento nos hospitais (MACHADO et al, 2015). 

 

Nesse sentido, os indicadores desempenham um papel indispensável, 

pois propõem questões adequadas para entender a configuração de um 

determinado hospital sob as perspectivas das mais diversas dimensões e 

solucionar possíveis conflitos. 

 

Bonato (2011) aponta que dentre as mudanças requeridas nesse 

contexto destacam-se a visão sistêmica, que deve nortear os processos 

institucionais das organizações, a transformação dos indivíduos, com ações 

dirigidas por novos paradigmas, buscando autorrealização e inovação, estímulo 

ao desenvolvimento de novas capacidades, da criatividade e a alta 

produtividade, que impelem os sujeitos a se tornarem mais capazes, criativos e 

produtivos. O autor aponta ainda que as organizações apresentam certa 

tendência a encarecer os talentos humanos no papel de agentes participativos 

do replanejamento e da ressignificação do contexto do trabalho vigente. O 

propósito de tal exposição é mostrar que os profissionais envolvidos na 

prestação do serviço também são afetados e influenciados pela criticidade e 

questionamento do consumidor contemporâneo, o que impõe a adoção de uma 

postura mais ativa, participativa e transformadora, que contribua para que a 

qualidade desejada se materialize e seja notada pelo público alvo. 

 

Esse estudo se vincula exatamente a esse contexto, o que lhe permitiu 

evidenciar que, a despeito dos esforços empregados para construir um ambiente 

que proporcione inteira satisfação ao usuário, é necessário que ações pontuais 

sejam realizadas, principalmente com relação à variável confiabilidade, em 
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especial ao tempo de atendimento, ao tempo dos procedimentos e à execução 

de procedimentos mais adequados, com maior atenção dedicada a cada caso, 

prevenindo problemas, corrigindo eventuais falhas, para preservar a qualidade 

dos serviços e, paralelamente, a imagem da instituição. 
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7 CONCLUSÕES 

A partir dos achados, ou seja, após a aplicação da pesquisa e 

levantamento dos resultados obtidos, partimos para as ações que poderiam 

mudar a percepção do atendimento do nosso Hospital.  

 

- Um dos itens de maior relevância ou que apresentaram menor 

percepção da Qualidade percebida, foram temas relacionados à dimensão da 

Confiabilidade, e que estão intimamente ligados à promessa do tempo para a 

realização dos exames, bem como o tempo para a marcação ou agendamento 

do mesmo. Sendo assim, após tal diagnóstico, foi verificada a necessidade 

premente de se ampliar a oferta de horários de agendamento de exames de 

Ressonância Magnética, além de uma maior oferta de horários para a realização 

dos exames de Ultrassonografia.  

 

No primeiro caso, a solução foi a abertura de horários alternativos, com 

a criação de uma agenda 24h, aumentando assim a percepção de acesso, além 

de diluir a demanda ao longo do dia, criando uma maior oferta de horários e 

consequentemente, uma melhor distribuição da agenda. Vale lembrar além da 

solução do problema da Confiabilidade, já que os tempos esperados pelos 

clientes passariam a ser entregues, se nos basearmos na Dimensão da Empatia, 

também teríamos a mudança dessa percepção, já que essa ação engloba uma 

maior alternativa em relação aos horários para a realização dos exames, algo 

contemplado na esfera da Empatia. 

 

Quanto à demanda reprimida em relação à Ultrassonografia, detectou-

se um problema de estrutura física, o que impossibilitava a ampliação da oferta 

de serviços, em outras palavras, o aumento da oferta para a realização de 

exames.  Desse modo, tornou-se imperativa a criação de uma terceira sala para 

a realização desses exames. Após a criação da mesma, percebeu-se a 

considerável diminuição do número de queixas. 
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Já nas dimensões da Responsabilidade e Empatia, as ações tomadas 

foram a colocação de uma campainha nos boxes de medicação, tornando assim, 

o atendimento da enfermagem mais rápido e individualizado. 

 

Na Dimensão da Tangibilidade, foi observada a necessidade de se 

instalar também uma campainha para os chamados dos pacientes, porém dessa 

vez, nos banheiros dos Pronto Socorros, já que a limpeza faz parte da dimensão 

dos aspectos tangíveis. 

 

Também foram implantadas ações que visavam se antecipar aos 

problemas e deste modo, ações como reuniões das equipes multidisciplinares 

passaram a acontecer ao menos três vezes ao dia, para a discussão dos 

principais problemas que poderiam vir a ocorrer ao longo dos plantões. 

 

Para que a importância ou a preocupação com o atendimento das 

expectativas dos clientes fossem alcançadas, era vital um maior envolvimento 

de todo o hospital e desse modo, optou-se pela criação de uma Avenida da 

qualidade, que visava demonstrar os indicadores de satisfação dos clientes, de 

acordo com a sua percepção, a todos os colaboradores do Hospital, de modo 

setorizado, através da exposição desses dados, com depoimentos, resultados, 

sendo estes dados atualizados mensalmente. 

 

Outro ponto importante percebido era a demora para a internação dos 

pacientes, ou seja, a partir da definição do profissional médico que de fato uma 

internação se faz necessária, até a admissão ou entrada deste paciente no 

quarto. Para solucionar ou ao menos diminuir o tempo e aumentar a percepção 

da qualidade, foi criado um posto de internação rápida, capaz de agilizar esse 

processo junto as Operadoras de saúde, autorizando a internação, bem como 

agilizando a liberação do quarto, novamente melhorando a dimensão da 

Confiabilidade. 

Um outro fator extremamente relevante e impactante na percepção de 

tempos e consequentemente na dimensão da Confiabilidade, refere-se ao 

volume de atendimentos no Pronto Socorro. Vale lembrar que o Pronto socorro 
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do hospital possui um alto fluxo de pacientes e desse modo, fazia-se necessária 

a criação de uma alternativa que desafogasse ou direcionasse parte desse 

volume. Desse modo, foram ofertadas novas opções de especialidades e 

horários no do Hospital. Essa ação acabou contribuindo na percepção da 

diminuição dos tempos de atendimento (Dimensão da confiabilidade), além de 

gerar mais opções de horários e especialidades, contribuindo desse modo na 

dimensão da empatia. 
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ANEXO 1-  QUESTIONÁRIO  
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