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1 INTRODUÇÃO 

As décadas de 80 e 90 se caracterizaram por profundas 

transformações na economia mundial, a profusão de novas tecnologias, a 

redução das distâncias culturais e geográficas e a facilidade de acesso a 

informações que, entre vários fenômenos, contribuíram para uma mudança 

radical no comportamento dos consumidores e para o aumento da 

competitividade na maioria dos setores da economia. Neste novo cenário 

tornou-se fundamental para as empresas entender as expectativas dos 

consumidores, conhecer seus desejos e garantir sua fidelidade, Estas 

demandas motivaram o desenvolvimento de ferramentas de marketing voltadas 

para a garantia da satisfação do consumidor, como: sistemas de captação de 

reclamações e sugestões através de centrais de atendimento ao cliente ou 

contratação de ombudsman; levantamentos dos níveis de satisfação dos 

clientes através da aplicação de questionários de avaliação realizados 

pessoalmente in loco ou por telefone; levantamento de pontos fortes e fracos 

através da contratação de indivíduos que realizam compras fantasmas; e 

análise de consumidores perdidos por meio de entrevistas personalizadas 

(KOTLER, 1998, p. 23 e 54). 

Outra mudança de grande relevância no período refere-se ao 

crescimer.to do setor de serviços, atividade que tem como característica 

fundamental a interface com o cliente, sendo acompanhada pelo 

desenvolvimento de um segmento específico de marketing, denominado 

Marketing de Serviços. É voltado para geração de modelos e teorias com foco 

na satisfação do cliente, como a escala SERVQUAL amplamente utilizada na 

mensuração das expectativas e percepções do cliente sobre a qualidade dos 

serviços oferecidos (LOVELOCK e CHRISTOPHER, 2001 ). 

Na área de serviços de saúde a satisfação do usuário também está 

sendo considerada uma variável de grande relevância e vem sendo objeto de 

estudos e análises de cunho acadêmico e gerencial. Estes estudos, de 



maneira geral, podem ser divididos em três grandes grupos: descrição de 

experiências de mensuração do grau de satisfação dos usuários com os 

serviços experimentados; modelos e escalas para elaborar pesquisas de 

satisfação; discussões a respeito da validade e utilidade das informações 

obtidas. Os ·estudos, apesar do volume, ainda apresentam falhas conceituais, 

ou pouco rigor metodológico (SITZIA e WOOD, 1998). 

Entre os vários estudos produzidos na área hospitalar cabe 

mencionar o relatório que o Picker lnstitute elaborou para a American Hospital 

Association, produto de uma pesquisa de satisfação com a qualidade de 

serviços de saúde realizada em 1996, junto a 37.000 usuários de 120 hospitais 

americanos. O relatório abordou aspectos da satisfação dos usuários com os 

serviços oferecidos, identificou fatores que os pacientes consideraram 

importantes para a boa qualidade da assistência e apontou para um conjunto 

de ações que poderiam contribuir para o re-direcionamento gerencial das 

instituições e do setor saúde como um todo. Entre as "recomendações" 

sugeridas no relatório, se destaca a necessidade do gerente voltar-se para o 

verdadeiro negócio do setor: atender aos interesses dos pacientes da melhor 

maneira possível. Conflitando com a tendência, a preocupação quase que 

exclusiva com os aspectos econômico-financeiros das instituições, do setor de 

saúde americano nesse momento (www.aha.org, 2002). 

Ao fazer uma revisão bibliográfica específica sobre a satisfação do 

usuário de serviços hospitalares, fica evidente que a maioria das experiências 

e trabalhos têm origem em paises desenvolvidos, no Brasil a prática ainda é 

incipiente. Na pesquisa de MALIK e TELLES (2000) sobre iniciativas de 

qualidade em hospitais do estado de São Paulo, das 159 instituições 

pesquisadas somente 97 responderam, e destas apenas 23% afirmavam ter 

alguma iniciativa de qualidade, entre as quais citavam: a aplicação de 

questionários de avaliação do atendimento e a existência de serviços de 

atendimento ao usuário, na prática mais voltados para a solução de 

intercorrências do que para a garantia da satisfação do cliente. Mesmo assim, 

podemos citar duas experiências brasileiras, específicas de mensuração da 
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satisfação do usuário na área hospitalar e de grande relevância pelo número 

de instituições envolvidas: a experiência do Programa de Controle de 

Qualidade Hospitalar no Estado de São Paulo da Associação Paulista de 

Medicina (CQH/APM) e a pesquisa de avaliação da qualidade do atendimento 

prestado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). No primeiro 

trabalho, KOTAKA et a/. (1997) descrevem os resultados de 23.751 

questionários de avaliação respondidos por usuários de 66 hospitais, 

participantes do programa do CQH/APM, durante o ano de 1994, ressaltando a 

relação existente entre as informações obtidas nas pesquisas de satisfação e o 

desenvolvimento de um programa de qualidade. Já a pesquisa realizada pelo 

Ministério da Saúde, em 2001, teve como objetivo"( ... ) verificar a qualidade do 

atendimento prestado aos usuários dos serviços de internação hospitalar e 

avaliar as condições de atendimento dos hospitais da rede do sus ... " como 

explicitado pelo Ministro da Saúde José Serra, na apresentação dos 

resultados. Nessa pesquisa, de abrangência nacional, foram enviados 960.835 

questionários de avaliação a usuários do SUS e destes, 110.129 (11,5%) 

retornaram preenchidos e permitiram uma análise da satisfação do usuário do 

SUS, por região geográfica, item pesquisado e sexo (www.saúde.gov.br, 

2002). Os dois trabalhos passaram por críticas com relação a falhas na 

metodologia, entretanto é inegável a sua importância no cenário nacional pelo 

pioneirismo em promover essa prática em grande escala. 

A opção por analisar a satisfação do usuário de um serviço 

hospitalar e sua relação com a percepção do corpo gerencial da instituição foi 

fortemente influenciada pela complexidade implícita na gestão de instituições 

hospitalares, já descrita por SHORTELL e KALUNZNY (1993), e pelo modelo 

dos cinco hiatos da qualidade em serviços, proposto por PARASURAMAN et 

a/. (1985). 

Mesmo restrito a uma única instituição espera-se que o presente 

trabalho possa contribuir para o entendimento dos aspectos relacionados com 

a percepção da qualidade dos serviços hospitalares, por parte do usuário e do 

corpo gerencial destes serviços. 
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1.1 Problema de pesquisa 

Desde o início das atividades comerciais na humanidade, constatou

se que qualquer organização social não sobrevive sem clientes (KOTLER, 

1998). Em recente estudo, efetuou-se uma ampla revisão de literatura que 

evidencia uma forte relação existente entre os construtos de satisfação do 

cliente, retenção e lealdade à marca e rentabilidade proporcionada pelo cliente 

à organização (ROSA, 2001). 

Esta realidade também se aplica ao setor de serviços de saúde, pois 

uma das formas de um hospital conquistar e manter clientes fiéis consistiria na 

prestação de um serviço de qualidade que levasse o cliente a sentir um 

elevado nível de satisfação. Para que isso ocorra, é fundamental que a 

administração do hospital disponha de um Sistema de Informações de 

Marketing que identifique em quais aspectos relevantes do atendimento 

prestado é possível obter-se melhorias significativas geradoras de incrementos 

nos índices de satisfação dos clientes. Como a informação de per si é 

condição necessária, mas não suficiente para a implementação de planos de 

ação visando melhoria na qualidade da prestação dos serviços - dado que isto 

também depende de outros fatores organizacionais, materiais e humanos -, 

torna-se imprescindível avaliar não apenas as percepções dos clientes, mas 

também dos gestores do hospital. A visão contraposta de ambos atores -

clientes e gestores - é um dos aspectos de maior relevância na formulação e 

implementação de um plano de melhoria na prestação dos serviços 

hospitalares. 

Define-se, assim, como problema geral de pesquisa: existiriam 

diferenças no grau de satisfação percebida dos clientes do Hospital 

Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) em relação à percepção 

dos dirigentes face às diversas dimensões de serviços identificadas? 

Como problemas específicos da pesquisa, destacam-se: 

a) Quais as dimensões que compõem a satisfação dos clientes de um 

hospital? 
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b) Qual o grau de satisfação dos clientes do HU-USP em cada uma das 

dimensões identificadas? 

c) Qual o grau de satisfação do corpo dirigente do HU-USP nas mesmas 

dimensões avaliadas pelos clientes do hospital? 

1.2 Objetivos da pesquisa 

Têm-se observado, nestas últimas décadas, profundas 

transformações nos mais variados campos do conhecimento humano. Esse 

ambiente cada vez mais dinâmico impõe que as organizações atuem cada vez 

mais dentro de uma postura pró-ativa. No Brasil, os meios de comunicação 

relatam que mudanças acentuadas estão ocorrendo no ambiente econômico, 

social, político e empresarial. Essas mudanças estão se acentuando a uma 

velocidade crescente, exigindo das organizações uma nova postura gerencial, 

tocada cada vez mais na dinâmica de mercado e tendo como base a melhoria 

em indicadores de qualidade, produtividade, competitividade e satisfação do 

cliente (KAMAKURA et ai., 2002). 

Nos dias atuais o consumidor, face à exposição cada vez maior a 

uma multiplicidade de meios de comunicação e às experiências acumuladas 

no consumo de produtos e serviços, aliadas a uma legislação rigorosa de 

defesa dos seus direitos, tem adotado uma postura mais ativa de busca de 

fornecedores que efetivamente agreguem valor aos produtos e serviços que 

comercializam (ROSSI e SLONGO, 1997). Na área da saúde, a inserção de 

um serviço na sociedade depende, entre outros aspectos, da imagem da 

instituição perante a população do seu entorno, que quando positiva é 

utilizada como um recurso de divulgação (MALIK, 1996). 

O tema satisfação de clientes deve, necessariamente, ser 

contextualizado dentro de um mais amplo que é o Comportamento do 

Consumidor. Este tema é uma área do conhecimento hoje vinculada à 

Psicologia, à Sociologia, à Antropologia, à Economia e, em especial, ao 
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Marketing. A área de Comportamento do Consumidor incorpora, pois, de forma 

integrativa, contribuições interdisciplinares de todos esses campos de 

conhecimento. Isso concede aos profissionais que lidam com relacionamento 

com clientes, um referencial satisfatório para tratar as questões atinentes ao 

foco fundamental de suas ações: o cliente (SHETH et ai., 2001). Exemplo 

disso são as percepções de valor do cliente que podem influenciar o 

comportamento pós-compra. No caso de um hospital, a decisão de voltar 

novamente a ele ou de indicá-lo para outras pessoas do seu círculo social. 

A partir de modelos de comportamento do consumidor SHETH et ai. 

(2001); ENGEL et a/. (1995), pode-se afirmar que a satisfação do cliente de um 

hospital é a etapa final do processo de decisão de compra, dado por: (1) uma 

necessidade a ser atendida; (2) a busca de informações para escolher um 

hospital que satisfaça a essa necessidade; (3) a decisão de escolha de um 

dentre outros hospitais; (4) o comportamento de uso desse hospital; (5) as 

sensações de pós-atendimento, que moldam a formação de atitudes e de 

imagens em relação ao hospital. 

Sendo uma conseqüência do processo de compra, a satisfação do 

cliente reflete o efeito final de todo o trabalho feito por um prestador de serviço 

- no caso, um hospital -representando, em síntese, a avaliação do cliente 

sobre o serviço prestado por esse fornecedor. Assim, uma pesquisa de 

satisfação de clientes deve ser entendida como um sistema de coleta e análise 

de informações que continuamente capta a voz do cliente através da avaliação 

da performance da empresa, a partir do ponto de vista do cliente (ROSSI e 

SLONGO, 1997). No caso de um hospital, esse tipo de pesquisa mede a 

qualidade ou performance da instituição na prestação de serviços hospitalares, 

indicando assim caminhos para as decisões futuras do que deve ser 

aperfeiçoado nos serviços prestados. 

Uma pesquisa de satisfação de clientes hospitalares pode 

proporcionar assim diversos benefícios, que podem ser materializados através 

da implementação de ações de estratégias, programas e ações 

administrativas, tais como: 
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informações mais precisas e atualizadas quanto às necessidades dos 

clientes; 

percepção mais positiva dos clientes quanto ao hospital; 

relações de lealdade com os clientes, baseadas em ações corretivas dos 

aspectos que eles manifestam estarem menos satisfeitos; 

confiança desenvolvida em função de uma maior aproximação com o 

cliente. 

Considerando a revisão de literatura efetuada, o modelo teórico 

referencial e as hipóteses de pesquisa formuladas, pode-se definir como 

objetivo geral a ser alcançado com este trabalho: 

conhecer o grau de satisfação dos usuários e dos gerentes do Hospital 

Universitário da USP, em relação a um conjunto de atributos dos serviços 

prestados nas áreas de ambulatório, emergência e internação. 

Como objetivos específicos: 

classificar os atributos de atendimento pesquisados de acordo ao modelo 

Parasuraman das cinco dimensões da qualidade em serviços; 

conhecer o grau de satisfação dos usuários e dos gerentes do HU-USP em 

relação às dimensões da qualidade propostas por Parasumanan; 

identificar fatores que interfiram na percepção que o gerente tem do grau 

de satisfação dos usuários com os serviços oferecidos no HU-USP; 

identificar e mensurar os fatores que contribuem para a satisfação geral 

dos usuários e dos gerentes de um serviço hospitalar; 

contribuir para o entendimento das particularidades envolvidas no 

_fenômeno da satisfação dos usuários de serviços hospitalares. 
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1.3 Hipóteses de pesquisa 

A tarefa central deste trabalho consiste em identificar se existe 

convergência entre a percepção dos usuários e a percepção do corpo 

gerencial do HU-USP, em relação a um determinado grupo de variáveis de 

estrutura e processo dos serviços ofertados no primeiro semestre de 2001. 

PARASURAMAN et a/. (1985) descrevem os resultados de uma 

pesquisa realizado nos EUA, em 1983, com executivos provenientes de quatro 

diferentes categorias de empresas do setor de serviços e respectivos grupos 

de consumidores. O objetivo da investigação foi o estabelecimento de um 

modelo conceitual (geral) da qualidade em serviços. Mais especificamente a 

investigação procurava respostas para a percepção dos administradores em 

termos dos atributos-chave da qualidade em serviços, daquilo que os 

consumidores encaram como atributos-chave, das discrepâncias existentes 

entre essas perspectivas e a possibilidade de combinar em um modelo geral, a 

qualidade do ponto de vista dos consumidores. 

Do resultado das análises como um todo, os autores relatam 

sinteticamente que existe um conjunto de discrepâncias-chave ou gaps na 

percepção dos executivos com relação à qualidade das tarefas associadas à 

prestação de serviços aos consumidores. Estes hiatos podem ser o principal 

obstáculo para que os consumidores percebam a prestação desses serviços 

como sendo de alta qualidade (PARASURAMAN et ai., 1985; GRONROOS, 

1995). 

A primeira dessas lacunas citadas (gap 1) refere-se às expectativas 

dos consumidores e à percepção que delas tem a gerência da organização de 

serviços. Os executivos nem sempre entendem quais requisitos conotam alta 

qualidade para os consumidores, quais as características que o serviço deve 

conter para ir ao encontro das necessidades dos clientes e quais níveis de 

desempenho destas características configuram alta qualidade na prestação do 

serviço. 
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A segunda lacuna (gap 2) está nas especificações da qualidade dos 

serviços definidas pela tradução das percepções que a gerência tem das 

expectativas dos clientes. Note-se que esta discrepância não se deve ao 

desconhecimento dos sentimentos dos clientes e sim aos fatores que impedem 

a especificação da oferta ajustada aos desejos dos consumidores como, por 

exemplo, restrição de recursos, condições de mercado e indiferença ou 

planejamento e gerenciamento inadequados. 

A terceira lacuna (gap 3) diz respeito ao real desempenho da 

prestação do serviço frente às especificações previamente estabelecidas. 

Mesmo com diretrizes propostas para nivelar o desempenho, a alta qualidade 

do serviço não é uma certeza. Os executivos reconhecem que os funcionários 

exercem uma forte influência na qualidade percebida. Por exemplo: 

freqüentemente discordam das orientações fornecidas por considerá-las muito 

rígidas ou distantes da cultura organizacional, ou por ser impossível 

padronizar sempre seu desempenho, e as técnicas gerenciais disponíveis não 

conseguem suprir esta necessidade. 

A quarta lacuna (gap 4) compreende o serviço realmente fornecido e 

as comunicações externas. Os diversos canais de comunicações (mídia, boca

a-boca) influenciam as expectativas dos clientes. Por outro lado, as instituições 

nem sempre operam de acordo com as especificações "anunciadas" na mídia 

ou deixam-se influenciar pela propensão inerente a exagerar e, portanto, 

prometem mais do que realmente estão dispostos a oferecer. 

A quinta lacuna (gap 5) foi estabelecida como uma função das 

quatro lacunas anteriores, isto é, (gap 5 = f [ gap1, gap2, gap3, gap4 ]), para 

indicar que a qualidade percebida pelo consumidor depende do grau e da 

direção da lacuna cinco, a qual, em retrospecto, depende da natureza das 

outras quatro. Portanto, o serviço percebido pelo cliente pode ser afetado, 

negativa ou positivamente, pelo processo de produção, pelos meios de 

comunicação, pela imagem corporativa e pela experiência de outros clientes. 

O modelo dos 5 gaps da qualidade inspirou a formulação das 

hipóteses a serem testadas neste trabalho. Temos consciência de que o 
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modelo não poderá ser aplicado integralmente, entretanto, a idéia central é 

verificar se as percepções do corpo gerencial do HU-USP, em relação aos 

serviços oferecidos, convergem para as percepções dos usuários da 

instituição, levando em consideração que a percepção de um estará mais 

influenciada por aspectos técnicos e as relações intersetoriais próprias da sua 

atividade e a do outro estará basicamente determinada pelo julgamento da 

uma experiência individual. 

Além do modelo dos 5 gaps também estão sendo consideradas 

características especificas do setor hospitalar na formulação das hipóteses. 

Uma delas está relacionada à estrutura organizacional dos hospitais, que tem 

a maior parte do corpo gerencial voltada para a coordenação das áreas 

assistenciais e a atuação do gerente freqüentemente implica na execução de 

atividades de assistência direta ao usuário. Por este motivo seria plausível 

esperar que sua percepção em relação à satisfação do cliente estivesse 

próxima da realidade. Com relação ao usuário de serviços hospitalares, 

observamos que sua procura geralmente está associada à busca de solução 

para problemas ou "incapacidades" relacionados com sua saúde. Este tipo de 

motivação para a compra do serviço permite pensar que fatores como gênero e 

escolaridade não teriam muita influência na percepção da qualidade do 

serviço, urna vez que a expectativa do usuário estaria mais voltada para a 

solução do seu problema. Contemplando este conjunto de fatores propõem-se 

as seguintes hipóteses a serem testadas: 

Ht : A percepção do gerente com relação ao grau de satisfação do 

usuário com os serviços experimentados não difere significativamente da 

medida encontrada junto ao usuário. 

H2: Não há diferença significativa, no grupo de usuários, entre 

homens e mulheres com relação ao grau de satisfação com os serviços 

experimentados. 

H3: Não existe diferença significativa no grau de satisfação com os 

serviços experimentados, no que se refere ao grau de escolaridade do usuário. 
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H4: Não existe diferença significativa na percepção do grau de 

satisfação dos usuários com os serviços experimentados em relação ao nível 

hierárquico do gerente. 

H5-" Não existe diferença significativa na percepção do grau de 

satisfação dos usuários com os serviços experimentados, em relação ao grau 

de interação com o cliente da área coordenada pelo gerente. 

H6: Não há diferença significativa no grau de importância dos fatores 

que contribuem para a formação do índice geral de satisfação entre usuários e 

gerentes. 

1 1 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Considerando a proposta do trabalho de discutir aspectos da 

mensuração da satisfação do usuário de serviços de saúde e sua relação com 

a atividade gerencial, faz-se necessário discutir as definições básicas a 

respeito dos serviços e as especificidades dos mesmos no setor saúde. 

2.1 Serviços e suas especificidades 

WILD (1971) define serviços como atividades em que o consumidor, 

ou algo que lhe pertence, é tratado (processado) de alguma maneira. Nesta 

definição, serviço é caracterizado como um tratamento dado a algo ou alguém 

levando a uma mudança de seu estado físico. Neste contexto, esta definição 

explicaria em parte os serviços de saúde, especialmente os que têm como foco 

as ações curativas, considerando que o objetivo deste tipo de atividade seria o 

de alterar, para melhor, o estado físico funcional de um indivíduo afetado por 

uma doença (DONABEDIAN et ai., 1982; RHEE et a/., 1987). 

Para ELLENRIEDER (1988), serviço corresponde a uma operação 

ou um conjunto de operações cujo objetivo é aumentar o status ou valor de 

troca de alguma pessoa ou objeto. O foco dessa definição é a valorização do 

objeto ou de quem recebe o serviço, mas esse conceito nem sempre é 

aplicável. Por exemplo: na área de transporte o beneficiado com o serviço não 

mudaria seu status após a conclusão do mesmo. 

Segundo RATHMELL (1974), serviço é uma mercadoria intangível, 

comercializada e que não pode ser tocada ou experimentada antes da compra, 

gerando satisfações que compensam o dinheiro gasto. Para LEVITT (1984), 

serviço é qualquer ato ou desempenho essencialmente intangível que uma 

parte pode oferecer a outra e que não tem como resultado a propriedade de 

algo. Estas duas definições abordam importantes diferenças entre os produtos 

e os serviços: a tangibilidade e a transferência de valor. 
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STANTON (1974) define serviços como atividades que podem ser 

identificadas separadamente e quando comercializadas provêem satisfação de 

desejo aos consumidores, mesmo quando não estão necessariamente ligadas 

à venda de um produto ou outro serviço. Portanto, atividades que não possam 

ser identificadas separadamente no conjunto que configura a comercialização 

dos bens e serviços e que não estejam vinculadas à satisfação do consumidor, 

não seriam consideradas serviços. 

As definições de ELLENRIEDER, RATHMELL, LEVITT, STANTON, 

abordam conceitos como comercialização, transferência de valor e satisfação 

de desejos. Estas ainda não estão completamente resolvidas no setor saúde, 

por isso é um pouco mais difícil estabelecer um paralelo com esse tipo de 

serviços. Com relação à questão da comercialização JARDANOVSKI e 

GUIMARÃES V. (1993) referem que o "consumo" de serviços de saúde é 

modelado por duas grandes correntes: a social democrática considera o 

acesso aos serviços de saúde um direito social e, em conseqüência, as 

diferenças individuais econômicas e sociais não podem ser condicionantes 

para o consumo de bens e serviços de saúde, que deverão ser garantidos pelo 

estado. Por outro lado, a corrente liberal conservadora prioriza a liberdade e o 

individualismo e considera que o indivíduo deve ter a liberdade para satisfazer 

suas demandas através do mercado e qualquer interferência do estado fere 

princípios e valores da sociedade. Quando o aspecto em questão é a 

satisfação de desejos os serviços de saúde não se encaixam nesse conceito, 

uma vez que, na maioria das ocasiões que o usuário procura um serviçÓ de 

saúde não é para satisfazer um desejo e sim para resolver uma necessidade e, 

freqüentemente, as circunstâncias que o levam a estes serviços envolvem 

sensações de desconforto, dor, medo e incerteza (DONABEDIAN, 1986; 1992). 

Para DAVIDOW e UTTAL (1991) serviço significa todo aspecto, 

atitudes e informações que ampliem a capacidade do cliente de compreender o 

valor potencial de um produto ou serviço essencial. Esta definição é delicada 

porque presume a ampliação da capacidade de compreensão do cliente. 

Dessa forma, entende-se que qualquer serviço prestado é, em essência, fonte 
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de aprendizagem para o cliente. Porém, o cliente sozinho pode chegar a 

conclusões equivocadas ou mesmo não chegar a conclusão nenhuma, não 

resultando em ampliação da capacidade de compreensão. Esta definição 

aborda um aspecto crucial do processo de produção dos serviços de saúde: a 

troca de informações entre o cliente e fornecedor. Quando esta troca se dá de 

maneira efetiva, os resultados obtidos atingem bons patamares de qualidade e 

satisfação (DONABEDIAN, 1982; CARR-HILL, 1992; FITZPATRICK, 1991). 

Para ALBRECHT (1993) serviço é um resultado psicológico e 

fundamentalmente pessoal, ao passo que um produto físico é geralmente 

'impessoal' quanto ao seu impacto sobre o cliente. A definição de ALBRECHT 

mostra-se frágil, pois os resultados da compra de uma refeição e de serviços 

bancários não podem ser apenas psicológicos, apesar de certamente terem 

efeitos concretos sobre as pessoas. Já no setor saúde o aspecto psicológico é 

uma variável fundamental na configuração dos serviços experimentados pelo 

cliente e até um determinante do seu sucesso ou insucesso, considerando que 

a maioria dos problemas médicos envolve uma experiência emocional 

(LINDER-PELZ, 1982; SITZIA e WOOD, 1997). 

Conforme HOROVITZ (1993), serviço é o conjunto das "prestações" 

que o cliente espera além do produto ou do serviço de base, em função do 

preço, da imagem e da reputação presentes. Esta definição é um pouco vaga, 

pois o termo "prestações" fica sujeito a interpretações. Além disso, o serviço é 

um fato real, não pode ser definido como uma expectativa. Entre a expectativa 

do cliente e o serviço realmente prestado pode haver uma enorme lacuna, 

difícil de ser superada devido à dificuldade em compreender os reais anseios 

dos envolvidos. Mesmo assim, para SITZIA e WOOD ( 1997) atender as 

expectativas do cliente e de seus familiares é um determinante da satisfação 

do cliente com os serviços de saúde. 

Segundo a norma internacional ISO 9004-2 (INTERNATIONAL 

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION), serviços podem ser entendidos 

como: "resultados gerados da atividade de interface entre cliente e fornecedor 

e pelas ações do provedor interno para satisfazer as necessidades do cliente". 
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Três notas são acrescentadas à definição da ISO: 

i o cliente e o fornecedor podem ser representados pela interface entre 

pessoas ou equipamentos, 

ii as atividades do cliente na interface com o fornecedor podem ser 

essenciais para a prestação do serviço, 

iii a entrega ou uso de um produto tangível pode fazer parte da prestação de 

um serviço. 

A definição da ISO parece bastante genérica e abrangente: o 

serviço é gerado pelas atividades de interação entre o fornecedor e o cliente, 

sendo que as atividades dos clientes podem ser essenciais ao fornecimento do 

serviço e a entrega ou uso de algum produto pode fazer parte da oferta. 

Para ZIMMERMAN e ENELL (1993), serviço é um trabalho 

desempenhado por alguém. Esta definição bastante simples dá ênfase às 

relações interpessoais marcadamente presentes na prestação de serviços, 

independentemente do setor da economia em que se desenvolvam. 

Pode-se concluir que definir serviços de forma satisfatória não é 

uma tarefa simples, especialmente envolvendo todas as categorias que 

compõem esse setor e, mais ainda, estabelecendo paralelos com a área de 

saúde. Por isso, GRONROOS (1990) lembra que as diversas definições 

ofertadas pelos autores têm seus benefícios e também seus pontos fracos, já 

que a maioria delas é cheia · de limitações. Desse modo, continuar 

indefinidamente o debate em torno de um equacionamento final sobre uma 

definição de serviços, pode se tornar impossível. Logo, uma alternativa válida 

para um melhor entendimento dos serviços passa a ser a análise das 

características comuns a todas as suas categorias. 

Para LEVITI (1984) as quatro características mais importantes de 

serviços são: 

lntangibilidade: diferentemente dos produtos físicos, os serviços 

são intangíveis, ou seja, não podem ser experimentados antes de serem 

comprados. O núcleo da oferta de um serviço é uma atividade, um processo. 

15 



lnseparabilidade: serviços são de produção e consumo 

simultâneos e sua produção depende de uma forte interação cliente

fornecedor. Este fator contribui muito para a subjetividade no processo de 

avaliação onde o "produto" e o "fornecedor" se confundem freqüentemente 

durante o processo de produção do serviço e o papel do cliente é fundamental 

na realização do serviço. 

Variabilidade (heterogeneidade): a qualidade do serviço produzido 

é altamente dependente de quem o executa, de quando e onde é executado e 

de quem o está recebendo. 

Perecibilidade: os serviços não podem ser estocados para atender 

demandas futuras já que a produção e o consumo são simultâneos. 

Quadro 2-1: Algumas diferenças típicas entre indústrias manufatureiras e de 
serviços 

SERVIÇOS BENS 

O serviço não é material. O bem geralmente é concreto. 

A propriedade geralmente não é A propriedade é transferida quando uma 
transferida. compra é feita. 

O serviço não pode ser revendido. O bem pode ser revendido. 

O serviço não pode ser demonstrado O bem pode ser demonstrado antes da 
antes da compra. compra. 

O produto não pode ser estocado. O bem pode ser estocado por 
vendedores e compradores. 

Produção e consumo geralmente O consumo é precedido por produção. 
coincidem. 

Produção, consumo e venda estão Produção, venda e consumo ocorrem em 
espacialmente unidas. locais diferentes. 

O serviço não pode ser transportado. O bem pode ser transportado. 

O cliente toma parte na produção. O vendedor não é produtor. 

Na maioria dos casos, contato direto é Contato indireto é possível entre empresa 
necessário. e cliente. .. 
O serviço não pode ser exportado, mas o O bem pode ser exportado. 
sistema de prestação de serviços sim. 

Fonte: NORMANN (1993, p. 31). 

'• . 
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2.2 Características dos serviços de saúde 

Somadas às características inerentes à natureza dos serviços, 

temos as características próprias das organizações do setor saúde, 

freqüentemente descritas como únicas ou pelo menos diferentes de outros 

tipos de organizações. SHORTELL e KALUZNY ( 1993) abordam estas 

diferenças e apontam para o fato de serem especialmente significantes na 

área administrativa. Os autores apresentam estas características de maneira 

ampla, estabelecendo sua relação com a gestão das organizações. 

Nos serviços de saúde é mais difícil definir e medir a produção: 

o que medir e como fazê-lo são questões de difícil encaminhamento no setor 

saúde. Para exemplificar, os autores apontam para a semelhança com 

instituições de ensino. Qual é o produto das instituições de ensino, o número 

de aulas que produzem, ou a quantidade de conhecimento que os alunos 

conseguem adquirir? No primeiro caso é uma questão contábil, portanto 

passível de ser mensurada; já no segundo caso as variáveis que envolvem o 

processo de aprendizado tornam extremamente complexa a definição de um 

modelo para mensurá-lo. 

As atividades que configuram os serviços de saúde são de 

grande variabilidade e complexidade: variabilidade e complexidade ficam 

mais claras quando olhamos para o atendimento de forma integral. Como 

exemplo pode-se discutir o atendimento a um indivíduo com uma doença 

crônica: este paciente deverá receber uma série de serviços que se analisados 

individualmente podem parecer simples e até rotineiros. Porém, quando 

olhamos para o atendimento oferecido ao longo da vida deste indivíduo vamos 

perceber que o pacote de serviços por ele recebido é diferente daquele 

recebido por outros indivíduos com a mesma doença. 

Freqüentemente os serviços oferecidos têm caráter 

emergencial e são de natureza inadiável: esta é uma característica marcante 

do setor. De maneira geral a associação de urgência com instituições de 

saúde é quase imediata por parte dos consumidores, mesmo quando, do ponto 

de vista técnico, a situação do paciente não requer intervenções imediatas. Da 
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mesma forma que instituições como o corpo de bombeiros e a policia, é próprio 

do setor estar apto para agir em situações de risco e emergência, às vezes 

independente da sua capacidade e disponibilidade. 

O trabalho permite pouca tolerância para ambigüidades ou 

erros: da mesma maneira que em atividades como controle de tráfego aéreo 

ou pilotagem de aeronaves, nos serviços de saúde também se tem pouca 

tolerância para incertezas ou erros cujas conseqüências geralmente são fatais. 

Freqüentemente as atividades são interdependentes e requerem 

elevado grau de coordenação entre grupos multiprofissionais: quando 

assistimos a um concerto chama nossa atenção a precisão dos movimentos 

entre os componentes de uma orquestra sinfônica e o alto grau de 

interdependência entre os diferentes músicos exige uma rigorosa coordenação 

sob um único comando. Algumas das atividades dos serviços de saúde 

requerem a atuação coordenada de diferentes profissionais sob uma única 

coordenação, por exemplo, o atendimento a pacientes numa unidade de 

terapia intensiva. 

As atividades desenvolvidas envolvem um alto grau de 

especialização: serviços como os oferecidos por um escritório de advocacia, 

baseiam-se exclusivamente no conhecimento e experiência dos seus 

profissionais, requerem longos períodos de treinamento e estudo para o 

desenvolvimento das habilidades necessárias. Da mesma maneira, o conjunto 

de atividades que compõem a prestação de serviços de saúde depende de 

conhecimentos muito específicos e freqüentemente, da experiência no uso de 

tecnologias complexas. 

A maioria dos profissionais da saúde é altamente qualificada e 

sua lealdade primária é voltada para a profissão ao invés de para a 

organização: os profissionais que atuam na área fim dos serviços de saúde 

pertencem a categorias profissionais bastante estruturadas e agem de forma 

corporativa através de suas associações e conselhos profissionais. Por sua 

vez, essas entidades regem a atuação desses profissionais e, com alguma 

freqüência, acontecem situações de conflito de interesse e até de confronto, 
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entre as instituições de saúde e as associações que representam estes 

profissionais. 

Existe pouco controle organizacional ou administrativo efetivo 

sobre o grupo de maior responsabilidade por atividades geradoras de 

despesas, os médicos: neste aspecto os serviços de saúde têm muita 

semelhança com instituições de pesquisa: é viável estabelecer controles 

econômicos financeiros a um pesquisador? Certamente não será fácil, uma 

vez que a natureza do trabalho de pesquisa tem elevado grau de incerteza e 

as atividades planejadas podem ser modificadas radicalmente a qualquer 

momento, dependendo dos resultados parciais obtidos. 

Particularmente nos hospitais existem linhas duais de 

autoridade que criam problemas de coordenação e responsabilidade 

levando à confusão de papéis: O desenho organizacional de instituições de 

saúde, especialmente das hospitalares, combina os modelos departamental e 

matricial com a finalidade de facilitar a produção de serviços complexos com 

um alto grau de interdepartamentalidade. Por outro lado, esta "saída" tem 

como conseqüências adversas a confusão de papéis e de linhas de comando. 

Na análise que os autores fazem sobre os serviços de saúde fica 

bastante clara a complexidade de sua gestão, o que permite presumir que as 

particularidades deste tipo de instituição devem afetar o "produto" que os 

clientes recebem. 

2.3 Qualidade e satisfação do cliente 

Não seria possível falar em qualidade de produtos ou serviços sem 

abordar os conceitos de satisfação do cliente. Por este trabalho estar 

circunscrito à área de serviços abordaremos as definições de qualidade 

específicas do setor, buscando constituir uma base para discutir a questão da 

satisfação. 
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Os primeiros trabalhos publicados sobre o setor de serviços datam 

da década de 60. Os especialistas em marketing aparecem em destaque como 

os pioneiros a investigar o campo de serviços e até hoje se mostram os mais 

interessados pelo assunto, ao ponto de ser na literatura voltada ao marketing 

de serviços que encontramos o maior volume de contribuições sobre o 

assunto. 

Para KARABATSOS (1990}, apoiado na opinião de A 

FEIGENBAUN, nos anos 90 haveria um reconhecimento gradual da 

vulnerabilidade das empresas de serviços frente à competição global, assim 

como nas empresas de manufatura. A razão da baixa produtividade nas 

empresas de serviços pode ser atribuída a uma falha da qualidade: o alto nível 

de trabalho individual presente nos processos. 

Este fenômeno pode explicar o efeito de conceitos como os do Total 

Quality Contrai I Management (TQC/TQM), tão popularizados no setor 

industrial desde seu lançamento na década de 50, chegarem ao setor de 

serviços oferecendo alternativas para otimizar a performance do mesmo, 

através de contínuas renovações concebidas por um número cada vez maior 

de autores. A abordagem estratégica e o foco no consumidor também são 

incorporados como bases fundamentais para a mudança no modelo de gestão 

das empresas de serviços (REBELA TO, 1995). 

2.3.1 Qualidade em serviços 

GARVIN (1992) apresenta um profundo estudo sobre a evolução 

dos conceitos da qualidade e controle da qualidade. Sistematizando as 

diversas definições sobre qualidade encontradas na literatura produziu um 

elaborado trabalho sobre o assunto, estabelecendo cinco grandes grupos de 

definições da qualidade. URDAN (1993) analisa e adapta as cinco diferentes 

abordagens acerca da qualidade expostas por Garvin sob a ótica de serviços: 
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a) abordagem transcendental - nesta definição, a qualidade é tida como 

"primitivamente definida" e apenas observável, que se aprende a 

reconhecer pela experiência. No caso dos serviços a percepção de 

qualidade transcendental pode existir analogamente aos produtos, mesmo 

não sendo objetivamente mensurável. Contudo, as definições 

transcendentais da qualidade têm interpretações muito vagas, e não são 

úteis para a administração; 

b) abordagem baseada no produto- qualidade aqui é passível de definição 

e mensuração. O produto "serviço" tem os atributos representados em 

termos de especificações de fornecimento, a qualidade pode ser vista 

como a presença ou não de certos elementos dentro da oferta total e da 

descrição de suas características; 

c) abordagem baseada na fabricação- esta abordagem fixa-se no esforço 

feito, no processo de fabricação, para produzir um produto em completa 

conformidade com as especificações pré-estabelecidas no projeto. No que 

se refere a serviços, a qualidade toma o sentido de cumprimento, por parte 

do fornecedor, daquilo que foi previamente estabelecido sobre o que 

deveria ser o serviço; 

d) abordagem centrada no usuário - exatamente como acontece com 

produtos, nesta abordagem qualidade pode ser medida a partir do 

julgamento subjetivo de cada consumidor e fica condicionada ao grau em 

que atende às necessidades e conveniências do consumidor. 

e) abordagem centrada no valor - em nada difere da abordagem da 

manufatura. Trata-se de uma avaliação feita pelo consumidor do 

"preço/benefício" ofertado pela empresa. Dependerá de quanto o 

consumidor estaria disposto ou seria capaz de pagar por aquilo que está 

sendo ofertado. 

Outros especialistas dão uma orientação mais prática sobre a 

qualidade de serviços. Pesquisadores e administradores concordam que a 

qualidade que interessa é aquela que pode ser facilmente entendida pela 

organização e adotada como uma meta consistente. A abordagem centrada no 
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usuário foi reconhecida há muito tempo pela manufatura, porém foi resgatada 

com muita ênfase nos serviços. Isso porque, nos serviços, existe a presença 

direta do consumidor provocando diversas interações de difícil previsibilidade 

com o fornecedor. Este fato não se observa na manufatura, onde o consumidor 

está fora do sistema. Assim, a qualidade necessária é aquela demandada por 

aqueles que, em última análise, são os responsáveis pela sobrevivência e 

prosperidade da empresa, os consumidores. Desse modo, BUZZELL e GALE 

apud'GROONROS (1990) a.firmam que: qualidade é tudo que o cliente diz que 

é, e a qualidade de um produto ou serviço em particular é tudo o que o cliente 

percebe ser qualidade para ele. 

De qualquer forma as definições convergem para o conceito de que 

qualidade deve começar no consumidor e permear toda a organização, e é a 

medida da compatibilidade entre o nível da oferta real e o nível exigido por 
\. . 

quem "paga a conta", que é o que realmente importa. 

··. 

2.3.2 Qualidade em saúde 

Nenhum outro autor desenvolveu uma obra tão completa sobre 

conceitos e modelos de avaliação de qualidade em serviços de saúde como 

Avedis DONABEDIAN, a ponto de ele ser reconhecido como o mentor por boa 

parte dos estudiosos do tema. É muito raro encontrar um livro, artigo ou tese 

acadêmica relacionada à qualidade em saúde que não trabalhe com os 

conceitos fundamentais definidos pelo autor ao longo da sua obra. 

Um primeiro ponto na definição do que é qualidade da assistência 

médica, é o de que ela não se constitui num atributo abstrato e sim, é 

construída pela avaliação do cuidado através de três enfoques 

(DONABEDIAN, 1988): 

a) estrutura: implica nas características das instituições; estrutura física, 

recursos humanos e materiais, equipamentos e modelo organizacional; 
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b) processo: refere-se ao que de fato é feito durante o fornecimento do 

cuidado. Inclui também as tarefas que são de responsabilidade do 

paciente, desde o momento da busca pelo cuidado até o processo de 

diagnóstico e tratamento; 

c) resultado: configura os efeitos dos cuidados no estado de saúde do 

paciente e da população. 

Complementando esta abordagem para a avaliação da assistência 

médica, o autor lembra da interdependência entre as dimensões técnicas do 

trabalho médico e as dimensões interpessoais presentes na relação médico

paciente. Apesar da sua interdependência, estas dimensões são percebidas e 

analisadas separadamente quando se avalia a qualidade dos cuidados em 

saúde. 

O conceito de qualidade foi ampliado pela definição dos sete pilares 

da qualidade (DONABEDIAN, 1990): 

a) eficácia: definida como a capacidade de produzir melhorias na saúde e no 

bem-estar no paciente, fazendo o melhor possível, nas condições mais 

favoráveis, dado o estado de saúde e demais condições que o circundam; 

b) efetividade: é a melhoria na saúde alcançada ou alcançável nas 

condições usuais da prática cotidiana. Ao avaliar qualidade, efetividade é 

o grau em que o cuidado alcança o nível de melhoria de saúde que os 

estudos de eficácia estabelecem como alcançáveis; 

c) eficiência: é a medida do custo ao qual uma determinada melhoria é 

alcançada. Sendo que, se duas estratégias de cuidado são igualmente 

eficazes e efetivas, a mais eficiente é a do menor custo; 

d) otimização: quando avaliada pela ótica do custo qualidade pode ser 

colocada numa curva ideal, onde o aumento de benefícios pode gerar 

custos desproporcionais. Esta relação obriga a repensar a adição de novos 

benefícios; 

e) aceitabilidade: sinônimo de adaptação dos cuidados aos desejos, 

expectativas e valores do paciente e de seus familiares. Depende da 
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eficácia, efetividade, eficiência e otimização, da relação médico-paciente e 

das amenidades em torno do cuidado; 

f) legitimidade: aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela 

sociedade em geral; 

g) eqüidade: princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 

distribuição de cuidados e de seus benefícios entre os membros da 

população. A eqüidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável para 

os indivíduos e legítimo para a sociedade. 

Além dos conceitos já citados, o autor desenvolveu outros, 

abordando o papel do cliente na produção e avaliação dos serviços de saúde. 

Num outro artigo DONABEDIAN (1992) coloca que um bom modelo de 

avaliação deve responder pelo menos às seguintes questões: 

- A infra-estrutura existente atende às necessidades do paciente? 

Os processos estão ocorrendo de maneira adequada? 

Os resultados obtidos são bons? 

Os clientes estão satisfeitos com os serviços oferecidos? 

Ainda no contexto de qualidade em saúde deve ser citada a 

experiência de BERWICK et ai. (1990), que contribuiu para que o setor de 

saúde se apropriasse dos conceitos da TQMfTQC através da experiência da 

aplicação direta em várias instituições de saúde americanas. Entre as várias 

conclusões e aprendizados oferecidos pelo estudo, pode-se ressaltar a ênfase 

dada ao papel do cliente no processo de definição e avaliação da qualidade de 

serviços de saúde. Nas palavras do autor: 

"( ... ) as melhores idéias para aprimorar processos 
organizacionais vêm dos clientes que dependem dos 
produtos e serviços da organização. A razão simples: 
qualidade, no sentido moderno, é definida como 
satisfação das necessidades dos clientes. Quem melhor 
do que o cliente para dizer-nos o que é necessário e 
como estamos nos saindo?". 
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Levando em consideração a diferença entre a qualidade percebida 

pelo paciente (cliente do serviço de saúde) e a qualidade técnica (ou "real"), é 

possível mensurar a opinião do cliente nos dois aspectos se fizermos as 

perguntas adequadas. Nesse sentido é fundamental primeiro definir o que 

queremos que o cliente avalie e, segundo, formular a pergunta da maneira 

adequada, com uma linguagem que seja compreensível para o paciente e lhe 

ofereça a oportunidade para manifestar espontaneamente suas opiniões, 

desejos, reclamações e sugestões. 

MAUK ( 1996) coloca o consumidor como o centro do processo de 

qualidade em serviços de saúde ao afirmar que: "O básico, na área da saúde, 

é reconhecer que nada faz sentido se não se identifica para que as coisas são 

feitas". A autora, ainda faz uma relação entre a cidadania e os direitos do 

consumidor, lembrando que "filosoficamente, o cidadão vem antes de tudo". 

O conjunto de definições constitui um quadro bastante completo dos 

conceitos e do que se avalia, quando o assunto é qualidade em saúde. Entre 

os autores percebe-se um ponto em comum, o destaque dado ao papel do 

usuário na concepção, produção e avaliação dos serviços de saúde. 

2.3.3 Definições de satisfação 

KOTLER (1998) define satisfação como o sentimento de prazer ou 

de desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo 

produto (ou resultado) em relação às expectativas da pessoa. Essa é uma das 

definições que tem como foco o desempenho da oferta em relação às 

expectativas do cliente. 

Para GOODMAN (1989), satisfação do cliente é o estado no qual o 

cliente necessita, deseja, e tem sua expectativas satisfeitas ou excedidas, 

resultando em recompra e lealdade contínuas. O autor complementa esta 

definição advertindo que pelo menos um entre cinco consumidores que 

experimentam problemas de satisfação com produtos ou serviços será 
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irremediav~lmente perdido pela empresa, isto é, as falhas têm impacto direto 

na lealdade do consumidor à marca. 

PARASURAMAN et a/. (1991) num trabalho de investigação sobre 

as expectativas do consumidor encontraram que as expectativas dos 

consumidores se manifestam em dois níveis: o desejado e o adequado. O nível 

de serviço desejado (desired) é o nível que os consumidores esperam receber, 

uma mistura entre o que o consumidor acredita que "pode ser'' e o que 

"deveria ser". O nível de serviço adequado (adequate) é o nível que o 

consumidor considera admissível, e que está abaixo do nível desejado. 

Separando o nível desejado do nível adequado está a zona de tolerância (zone 

of tolerance), que estabelece a faixa aceitável para o consumidor. 

Para alguns autores, satisfação é entendida como uma experiência 

cumulativa. FORNELL (1992) a descreve como uma avaliação geral baseada 

na experiência global de consumo ou compra de produtos e serviços em um 

determinado período; MITTAL, et a/. (1998) como um julgamento genérico 

baseado em diversas transações realizadas com um produto ou serviço; para 

WESTBROOK (1981) é uma derivação de um conjunto de experiências 

individuais com a loja ou com o produto adquirido; e de maneira mais 

contundente, GARBARINO e JOHNSON (1999) a definem como uma 

apreciação geral baseada em todas as experiências que o cliente obteve com 

a organização; ou como o melhor indicador de desempenho passado, atual e 

futuro segundo (ANDERSON et a/., 1994) 

Outra abordagem define satisfação de maneira transacional 

específica, colocando-a como o resultado de uma experiência. KRlSTENSEN 

et a/. (1999) a definem como uma resposta que avalia a experiência de 

aquisição e consumo de um produto, resultante entre o que era esperado e o 

que foi recebido; para HALLOWELL (1996) é o resultado da percepção pelo 

cliente dos valores recebidos em uma transação comparada a de outros 

concorrentes; ou uma avaliação pós-consumo onde a alternativa selecionada 

foi igual ou superior à expectativa, adotada uma valoração oposta à 

insatisfação ENGEL et a/. (1995); um julgamento pós-compra capaz de 
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influenciar uma atitude futura em relação a novas compras OLIVER (1980); ou 

ainda, um resultado de uma experiência de compra ou uso, reflexo· da 

comparação entre custo-benefício da aquisição de experiências anteriores. 

Um eixo comum no conjunto dos conceitos apresentados poderia 

estar na concepção da satisfação/insatisfação como o resultado de uma 

experiência real, na qual o cliente baseado nas sensações de prazer e 

desconforto que um produto ou serviço lhe proporcionaram, faz um 

"julgamento" e lhes atribui um grau de qualidade. 

2.3.4 Satisfação em serviços de saúde 

Entre as várias especificidades dos serviços de saúde está a 

motivação que origina seu "consumo". Na maioria das vezes o cliente, ou 

paciente, como é denominado nestes serviços, está vivendo uma situação de 

desconforto físico e/ou emocional, incertezas, fragilidade ou até risco de morte. 

Estas circunstâncias influenciam fortemente as expectativas do cliente 

podendo gerar sentimentos confusos, onde se misturam medos e fantasias 

com o que realmente está sendo oferecido por parte das instituições de saúde. 

WILUANS (1994) considera que, antes de mergulhar na análise e 

interpretação dos resultados obtidos em inquéritos de satisfação de pacientes 

com os serviços oferecidos, devemos nos preocupar em entender como eles 

avaliam os diferentes aspectos do serviço, sob o risco de fazer inferências que 

não correspondam ao que o usuário considera como verdadeiro. 

CARR HILL (1992) aponta para a tendência de pesquisar aspectos 

relacionados a fontes de insatisfação, no lugar daqueles relacionados à 

satisfação. Segundo o autor, a satisfação humana está relacionada a inúmeros 

fatores, como estilo de vida, experiências prévias, valores, expectativas, tanto 

a nível individual como da sociedade em geral, o que torna extremamente 

complexo definir o que seria satisfatório para um indivíduo numa determinada 
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situação. As fontes de insatisfação também são muito variadas, entretanto é 

mais fácil identificá-las e defini-las. 

Para BERWICK (1994) a qualidade da assistência médica pode ser 

definida como a satisfação das necessidades dos clientes, considerando que o 

cliente deverá ser o objetivo central das estratégias em busca da qualidade e 

deverá participar ativamente desse processo no papel de avaliador das 

atitudes dos profissionais de saúde e dos resultados alcançados com o 

tratamento recebido. 

Para PASCOE apud CLEARY e McNEIL (1988) a satisfação 

consiste de avaliações cognitivas e de uma reação emocional à estrutura, ao 

processo e ao resultado dos serviços oferecidos. 

Baseado na teoria psicossocial que define a satisfação como a 

expressão de uma atitude, que se manifesta numa resposta afetiva relacionada 

tanto na crença de que o cuidado possui certos atributos, quanto numa 

avaliação pelo próprio paciente desses atributos, LINDER-PELZ (1982) define 

satisfação como múltiplas avaliações de diferentes aspectos do cuidado da 

saúde, as quais são determinadas pelas percepções e atitudes individuais, 

bem como pelos processos de comparação. Nessa definição foram 

identificadas cinco variáveis sócio-psicológicas como prováveis determinantes 

da satisfação com o cuidado da saúde: ( 1) ocorrência: evento percebido pelo 

indivíduo; (2) valor: avaliação, em termos de bom ou ruim, dos atributos ou 

aspectos do cuidado; (3) expectativa: esperança baseada na probabilidade de 

determinados atributos estarem associados com o evento e no resultado 

esperado desta associação; (4) comparações interpessoais: comparação do 

evento atual com todos os outros vivenciados pelo paciente ou relatados por 

outros e (5) incumbência própria: crença que o indivíduo possui de que tem o 

direito de procurar ou clamar por um determinado resultado. 

SITZIA e WOOD (1997) definem a satisfação do paciente como uma 

avaliação positiva de diferentes dimensões do cuidado da saúde. No seu texto 

os autores se referem a FITZPATRICK que, mesmo aceitando a multiplicidade 
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de fatores que determinam a satisfação do cliente, propõe três modelos 

independentes para defini-la: 

a) as necessidades da família: as expectativas socialmente condicionadas 

configuram o primeiro determinante no grau de satisfação; 

b) os objetivos da procura da ajuda: a principal preocupação para a 

maioria dos pacientes não é a satisfação, mais a resolução do seu 

problema. Ou seja, o que está em julgamento é o profissional que o atende 

ou tratamento recebido e; 

c) as necessidades emocionais: de grande importância no cuidado de 

saúde, uma vez que a maioria dos problemas médicos envolve uma 

experiência emocional. 

Para BEN-SIRA (1976) o objetivo manifesto pelo paciente em ter 

seu problema de saúde resolvido geralmente é acompanhado pelo objetivo 

latente de ter sua ansiedade resolvida. Considerando que o paciente não tem 

competência para avaliar as dimensões técnicas do cuidado, os critérios que 

utiliza para avaliar a interação com os profissionais de saúde são aqueles 

relacionados ao suporte emocional que acompanha o curso do tratamento. 

Portanto, a satisfação imediata do cliente é conseqüência do modo com que o 

profissional responde ao problema e não do conteúdo da resposta. 

Quando a questão é a mensuração da satisfação do cliente dos 

serviços de saúde, DONABEDIAN, CARR-HILL e FITZPATRICK, coincidem ao 

afirmar que a satisfação do cliente é fator determinante na cooperação e 

adesão do paciente ao tratamento e no seu resultado. Portanto, afirmam os 

autores, conhecer o grau de satisfação do cliente, suas impressões e 

sugestões em relação aos serviços oferecidos, constitui-se numa boa 

ferramenta de gestão, podendo ser utilizada no planejamento e 

desenvolvimento de projetos e no aprimoramento da qualidade e dos 

resultados dos cuidados de saúde. 

CLEARY e McNEIL (1988) apontam para o custo como um fator que 

influencia a satisfação do usuário: para maior custo, maior insatisfação. Já 
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WARE e SNYDER (1975) observam que a satisfação do paciente se relaciona 

com sua percepção sobre a consulta médica em si, com a interação médico

paciente, e também com a acessibilidade e disponibilidade dos serviços 

médicos. LOCKMAN (1983) também valoriza esses aspectos, ao afirmar que a 

satisfação do paciente não é necessariamente o somatório de efeitos, mais 

pode ser, em parte, devida à interação dos diferentes aspectos da relação 

médico-paciente ao estabelecimento em que elas ocorrem. 

ROMM e HULKA (1979) encontraram no seu estudo uma forte 

correlação entre satisfação e as informações comunicadas pelo médico. Já 

WILLIANS e CALNAN (1979), em estudo similar, encontraram correlação entre 

satisfação geral com o atendimento e os seguintes fatores: recebimento de 

informações, competência técnica, habilidades pessoais do médico e 

credibilidade. Em São Paulo, JUNQUEIRA e AUGE (1996) identificaram como 

atributos de satisfação, o bom atendimento e médicos atenciosos. A demora no 

atendimento, a negligência dos profissionais e falta de confiança no serviço 

foram identificados como fatores de insatisfação. 

Para DONABEDIAN (1991), o julgamento que o cliente dos serviços 

de saúde faz sobre a qualidade é fortemente influenciado pelas relações 

interpessoais e, em menor grau, por aspectos relacionados ao seu conforto 

caracterizados pela hotelaria das instituições. Por sua vez, a importância dada 

a estes aspectos está relacionada a aspectos socioeconômicos do indivíduo. 

Mesmo com incertezas, a opinião do cliente é muito importante para monitorar 

a qualidade e aceitabilidade da interação paciente-profissional e das questões 

que envolvem o conforto do paciente. 

Em pesquisa realizada na reg1ao metropolitana de São Paulo 

TURRINI (2001), encontrou que o aspecto mais importante na satisfação do 

usuário, referido pelo próprio, foi o relacionamento interpessoal com a equipe 

de saúde. A autora conclui que ao se aprimorar a relação entre profissionais e 

pacientes, assim como, a personalização do atendimento, estes fatores trarão 

benefícios para o tratamento e conseqüente resolutividade para o sistema de 

saúde, aumentando a satisfação do usuário. 
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Entre as diversas definições e conceitos apresentados pelos autores 

podem-se identificar aspectos comuns, por exemplo: a qualidade técnica do 

serviço é separada dos outros fatores que influenciam a satisfação do cliente, 

por se considerar que o paciente não teria condições de avaliá-la; o 

relacionamento entre pacientes e profissionais é considerado um fator de 

grande relevância na formação da satisfação do usuário e um resultado 

satisfatório, na visão do cliente, é entendido como sendo a solução dos 

problemas trazidos por ele ou por sua família. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1 Revisão Bibliográfica 

O tema central do trabalho e seus respectivos objetivos 

determinaram a busca de embasamento teórico para definir os conceitos de 

satisfação dos clientes e suas particularidades em serviços de saúde, esta 

busca nos revelou a necessidade de conceituar o que é qualidade e seus 

atributos como uma trilha que levaria ao entendimento do contexto da 

satisfação. A metodologia proposta de pesquisa de campo com análise 

estatística fez necessária a procura por literatura sobre métodos quantitativos, 

elaboração de questionários e técnicas de coleta de dados. 

Uma parte das respostas a estas necessidades veio de literatura da 

área de Marketing, onde se encontrou a maior parte das referências sobre 

qualidade em serviços, atributos da qualidade, satisfação do cliente, 

metodologia de pesquisa de campo e análise quantitativa. 

Como o foco do trabalho é o setor saúde, foi na área de qualidade 

em saúde onde se encontrou o referencial para contextualizar a satisfação do 

cliente deste setor específico, assim como, modelos de pesquisas quantitativas 

com o objetivo de aferir a satisfação de pacientes com a qualidade dos 

serviços de saúde. 

A literatura encontrada sobre os assuntos citados é bastante 

extensa. O critério de seleção levou em consideração textos considerados 

clássicos, textos atuais que traziam novas opiniões ou interpretações, artigos 

sobre experiências de campo na área hospitalar e teses e dissertações 

associadas ao tema central do trabalho. 

Foram consultados os bancos de dados Proquest e Medline e os 

acervos da Biblioteca Karl A. Boedecker e do Sistema Integrado de Bibliotecas 

da Universidade de São Paulo SIBI-USP com as palavras-chave: Qualidade -
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Serviços, Satisfação do cliente, Qualidade em saúde, Satisfação do paciente, 

Pesquisa quantitativa e Marketing em saúde. 

3.2 Método de pesquisa 

Com base nos objetivos específicos do pesquisador, no grau de 

estagnação em que se encontra um problema de pesquisa, na natureza das 

variáveis em estudo e o relacionamento entre elas, as pesquisas podem ser 

classificadas em três tipos básicos: exploratórias, conclusivas descritivas e 

conclusivas causais (SELLTIZ et a/. apud GIL, 1999) Quando o critério é a 

finalidade podem ser classificadas em: exploratórias, descritivas, explicativas, 

metodológicas, aplicadas e intervencionistas; ou pelo meio de investigação 

em: pesquisa de campo, de laboratório, telematizada, documental, 

experimental, ex post facto. participante, pesquisa-ação e estudo de caso 

(VERGARA, 1998). 

A abordagem mais utilizada é a de SELL TIZ et ai. (apud GIL, 1999), 

cujas definições são apresentadas a seguir: 

a pesquisa exploratória tem como objetivo prover maior conhecimento 

sobre um tema, em particular quando o problema de pesquisa não está 

totalmente definido. Tem grande utilidade para o esclarecimento de 

conceitos, o estabelecimento de prioridades para o estudo de um assunto 

novo ou pouco explorado e o desenvolvimento ou criação de hipóteses 

explicativas de fatos observados; 

a pesquisa conclusiva descritiva, ou simplesmente pesquisa descritiva, 

apresenta objetivos, hipóteses ou questões bem definidas e procedimentos 

formais, pressupondo profundo conhecimento sobre o problema a ser 

estudado. Deve ser utilizada quando o propósito for descrever as 

características de grupos, descobrir a relação entre variáveis e estimar a 

proporção de elementos numa população específica; 

a pesquisa conclusiva casual, ou simplesmente casual, é aquela onde há o 

estabelecimento de relações de causa e efeito entre variáveis. 
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Levando em consideração as características do problema de 

pesquisa e os objetivos deste trabalho, pode-se dizer que se trata de uma 

pesquisa descritiva. 

Considerando as necessidades de informações a serem obtidas 

compatíveis com os problemas de pesquisa, objetivo e hipóteses formulados, o 

método de pesquisa recomendado é o de survey, com uso de questionário 

estruturado. As pesquisas com o método survey permitem conhecer as 

atitudes e comportamentos de grandes populações, mensurando valores, 

crenças, opiniões, conhecimento e comportamento das pessoas, através de 

procedimentos estatísticos/ probabilísticos (NEWBOLD, 1994). 

A escolha desse método impõe-se pela necessidade de interação 

com os clientes e gerentes, de forma a captar suas percepções relativas aos 

serviços prestados pelo HU-USP. A opção pela escolha de um instrumento 

estruturado decorreu da relevância de expor todos os entrevistados aos 

mesmos estímulos - questões abertas e fechadas - e aos mesmos 

procedimentos de coleta de dados. 

Em relação à técnica de coleta de dados, no público de clientes, 

optou-se pela aplicação dos questionários através de entrevista pessoal in loco 

ou por telefone junto a uma amostra representativa de clientes do HU-USP. A 

escolha dessa técnica foi efetuada considerando a relevância da interação 

pesquisador -entrevistado para a obtenção de dados confiáveis e também pelo 

plano amostrai elaborado, aspectos estes que não seriam alcançados caso a 

coleta de dados se efetuasse na forma de autopreenchimento espontâneo no 

hospital ou via correio. 

No caso do público de gerentes, a decisão quanto à forma da coleta 

de dados foi o autopreenchimento com envio e recepção do questionário via 

correio. Essa escolha decorreu da importância de preservar o anonimato do 

respondente, aspecto este que, se não atendido, poderia vir a comprometer a 

confiabilidade das respostas, caso se optasse pela entrevista pessoal. 
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3.2.1 Caracterização da instituição do campo da pesquisa 

O Hospital Universitário da Universidade de São Paulo (HU-USP) se 

caracteriza por ser um hospital de ensino que serve como campo de 

treinamento e pesquisa para os alunos de graduação e pós-graduação das 

diversas unidades da USP, especialmente àquelas ligadas às ciências da 

saúde: Faculdade de Medicina (FMUSP), Escola de Enfermagem (EEUSP), 

Faculdade de Odontologia (FO), Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF) 

e Faculdade de Saúde Pública (FSP). Entre estas se destacam a FMUSP e a 

EEUSP por manterem estágios curriculares dentro da instituição, que 

representam 17% do total de aulas do curso de medicina e 34% do total de 

aulas do curso de enfermagem (NEP-HU, 2001). 

Além das atividades de ensino o hospital oferece assistência médica 

hospitalar para os alunos, funcionários e docentes da USP. 

Em relação ao perfil assistencial, o HU-USP tem como principais 

características ser um hospital geral de nível secundário, o que significa 

prestar assistência médica hospitalar nas especialidades básicas: Clínica 

Médica, Cirurgia Geral, Ginecologia, Obstetrícia, Odontologia, Ortopedia, e 

Pediatria, com procedimentos de média complexidade. 

Do ponto de vista do Sistema Único de Saúde é um hospital público 

que oferece assistência à população da região, compreendida pelo Distrito de 

Saúde do Butantã do município de São Paulo, área com aproximadamente 

400.000 habitantes. 

No que se refere à gestão as principais características do Hospital 

Universitário seriam: 

é uma unidade subordinada à Reitoria da Universidade de São Paulo com 

pouca autonomia administrativa; 

é regida pelas leis e normas das autarquias públicas; 

tem uma estrutura organizacional departamentalizada com 5 níveis 

hierárquicos; 

existe uma linha de paralela de comando técnico, determinada pelas 

unidades de ensino que compõem o Conselho Deliberativo da instituição. 
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Quadro 3-1: Dados da estrutura física do HU-USP 

Área construída 
Total de leitos 

Obstetrícia 
Clínica Médica 

Clínica Cirúrgica 

Pediatria 

Terapia Intensiva 

Semi Intensiva 

Consultórios 
Salas Cirúrgicas 

Salas de Parto 

36.0000 m2 

256 
56 

53 
57 
48 

24 

18 

57 
10 
4 

Fonte: Material de divulgação institucional do HU-USP 

Quadro 3-2: Dados de produção do HU-USP 

Item Média Mensal* 

Taxa de ocupação 80% 

Média de Permanência 6,1 dias 
Cirurgias 386 

Internações 942 

Consultas de ambulatório 10.950 

Atendimentos de emergência 15.246 

Partos 285 
* Números referentes a 2001. 
Fonte: Relatórios de produção do HU-USP 

3.2.2 Construção dos questionários 

Face aos objetivos estabelecidos, foram construídos 4 questionários 

de pesquisa, a saber: clientes de ambulatório; clientes de emergência; clientes 

de internação e corpo gerencial do HU. Esses instrumentos foram construídos 

em consonância com a orientação metodológica apresentada a seguir: 
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revisão de literatura sobre o tema satisfação de clientes, particularmente 

no setor de serviços e em hospitais, utilizando-se os sistemas de pesquisa 

Proquest e Medline e os acervos da Biblioteca Karl A. Boedecker e do 

Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo SIBI-USP; 

identificação de hospitais localizados em São Paulo que utilizavam 

questionários de avaliação de serviços e satisfação de clientes. Esses 

questionários foram avaliados para verificar os tipos de variáveis 

consideradas e sua adequação aos objetivos desta dissertação; 

realização de entrevistas, utilizando-se da técnica de brainstorming, junto 

ao grupo coordenador do projeto de Gestão da Qualidade da instituição, 

com a finalidade de identificar os aspectos que o grupo considerava 

importantes para garantir a qualidade dos serviços oferecidos pelo HU

USP; 

realização de entrevistas exploratórias junto a 10 clientes do HU, que 

passaram pelos setores de consulta médica e/ou emergência e/ou 

internação, visando com isso levantar percepções, atitudes e 

comportamentos frente aos serviços prestados. Os subsídios dessas 

entrevistas foram de grande utilidade para a identificação das dimensões e 

variáveis para avaliação da satisfação dos usuários; 

realização de entrevistas exploratórias junto a 4 gerentes do HU, oriundos 

de áreas com e sem contato direto com o cliente, com o objetivo de 

conhecer suas impressões com relação aos serviços oferecidos pelo 

hospital , visando subsídios para a elaboração do instrumento; 

elaboração das perguntas a partir dos diversos aspectos levantados junto 

ao grupo do projeto de qualidade, complementados pela revisão de 

literatura e pelas entrevistas exploratórias junto aos clientes; 

emprego do conceito de blocos de assuntos, agregando-se questões de 

mesma natureza, de forma a possibilitar maior compreensão do tema e 

melhor exteriorização das idéias por parte das pessoas entrevistadas; 
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utilização de escalas de diferencial semântico, que, pelo fato de serem 

consideradas de natureza intervalar, possuem características que as 

tornam, de um lado, mais poderosas para medir a satisfação de clientes 

(ROSSI e SLONGO, 1997) e, de outro, mais flexíveis para efeito de 

tratamento estatístico dos dados (MALHOTRA, 2001); 

emprego de questões fechadas (onde o respondente é instado a 

respondê-las de acordo com um conjunto de alternativas de resposta) e 

abertas (onde o respondente verbaliza de forma espontânea suas opiniões 

a respeito do tema abordado); 

utilização da técnica de superposição de assuntos homogêneos, através 

da construção de uma matriz assunto/questão versus público-alvo da 

pesquisa, de forma a permitir avaliar a comparabilidade de resultados 

entre clientes e gerentes. A construção dessa matriz permitiu assim, de um 

lado, identificar quais variáveis seriam incluídas em cada um dos 4 

instrumentos elaborados e, de outro, servir de referencial para o 

processamento dos dados e aplicação dos testes estatísticos das 

hipóteses de pesquisa; 

pré-testes dos questionários, com a finalidade de identificar compreensão 

das perguntas, adequação das escalas utilizadas, necessidade de 

abertura ou de fechamento de questões, sequenciamento lógico de 

perguntas, avaliação de efeito halo, tempo de entrevista, uso de cartões, 

dentre outros aspectos. Foram realizadas 1 O entrevistas com usuários do 

HU, de diferentes níveis de instrução, sexo e faixa etária, de forma a 

avaliar esse conjunto de aspectos. Com base na avaliação crítica dos 

questionários e sua discussão com o grupo de qualidade do Hospital 

Universitário, foram construídas 4 versões sucessivas de questionários de 

usuários e 2 versões para o questionário de gerentes. 

As perguntas elaboradas foram agrupadas nos questionários de 

pesquisa em 5 blocos de assuntos, onde a quantidade de questões por bloco é 

dada no quadro a seguir: 
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Quadro 3-3: Questões de pesquisa por público e blocos de assunto 

Blocos de Assunto 
Número de Variáveis por público 

Ambulatório Emergência Internação Gerentes 

Avaliação do atendimento inicial 8 9 10 24 

Avaliação dos procedimentos de 12 12 24 
consulta 

Avaliação da confiança/satisfação 4 4 4 12 
como HU 

Avaliação do período de internação 31 32 

Sugestões e reclamações 2 2 2 2 

Dados de caracterização da 
8 8 8 4 

amostra 

A versão final dos questionários empregados na realização das 

entrevistas junto a usuários e gerentes encontra-se apresentada no Anexo A. 

3.2.3 Estruturação do plano amostrai 

Considerando que se desejava que os resultados da pesquisa 

pudessem vir a ser representativos da população de clientes atendida, ou seja, 

que tivessem confiabilidade suficiente para a formulação de ações 

administrativas, elaborou-se um rigoroso plano amostrai, cujas características 

principais são expostas a seguir. 

( 
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3.2.3.1 Populações do estudo 

São duas as populações do estudo: clientes e corpo gerencial do 

Hospital Universitário da USP. No que se refere ao primeiro público-alvo, três 

estratos de clientes podem ser identificados: 

os de ambulatório, onde a prestação de serviço restringe-se 

fundamentalmente à realização de consulta; 

os do serviço de emergência, onde a prestação de serviço relaciona-se 

com a realização de consulta ou atendimento específicof'internação" sem 

pernoite; 

os das unidades de internação, onde a prestação de serviço refere-se a 

consulta e internação com um ou mais pernoites no hospital. 

O corpo gerencial do hospital compõe-se de 80 pessoas e foi 

estratificado segundo o nível hierárquico e segundo o exercício de atividades 

que envolvam ou não relacionamento freqüente com os clientes do HU. 

Quadro 3-4: Estratificação do corpo gerencial do HU-USP 

Nível Hierárquico Área de contato Área sem contato Total Geral direto com o cliente direto com o cliente 

Alta Gerência 6 55% 5 45% 11 14% 

Média Gerência 17 63% 10 37% 27 34% 

Gerência Operacional 28 67% 14 33% 42 52% 

Total 51 64% 29 36% 80 100% 
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3.2.3.2 Método amostrai 

No que se refere ao público relativo ao corpo gerencial do hospital, 

optou-se pela realização do Censo, ou seja, a aplicação do questionário para 

toda a população do estudo .. 

No caso do público de clientes, decidiu-se pela seleção de uma 

amostra utilizando-se o método probabilístico aleatório simples, com amostras 

desproporcionadas por estrato de clientes com ponderação a posteriori 

(MALHOTRA, 2001). 

3.2.3.3 Cálculo do tamanho da amostra de clientes 

Para a extração da amostra, tomou-se por base o banco de dados 

de clientes do HU, relativo aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2001. A 

população de clientes atendida nesse período encontra-se exposta no quadro 

a seguir: 

Quadro 3-5: População de clientes - base para a extração da amostra 

Clientes J~n Fev Mar Total 

Ambulatório* 2.661 3.264 5.345 11.270 

Emergência 16.285 14.866 19.126 50.277 

Internação 1.068 1.004 1.311 3.383 

Total 20.014 19.134 25.782 64.930 

*Como é relativamente freqüente que um mesmo paciente compareça a uma 
unidade ambulatorial mais do que uma vez num período de três meses, seja pela 
característica da sua doença ou pelo fato estar sendo acompanhado por mais de um 
especialista simultaneamente, o banco de dados do ambulatório foi depurado para 
se garantir um único registro de cada paciente. Isso foi feito tendo em vista que a 
unidade amostrai é o cliente e não a consulta ou a internação. Com isso, evitou-se, a 
possibilidade de um individuo ser sorteado mais de uma vez. 
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O cálculo da amostra foi efetuado tomando-se por base a fórmula a 

seguir (MALHOTRA, 2001, p. 328): 

n = z2 (1 - ;r ) I 0 2 

onde: 

n tamanho da amostra 

z nível de confiança (z = 1,96: 2 desvios-padrões a 95% de probabilidade) 

O : nível de precisão (p- rc = 0,045) 

rc : proporção populacional ( rc = 0,50) 

Desse modo, o tamanho requerido da amostra corresponde a: 

n = 1,962 (0,5 * 0,5) I 0,0452 = 475 entrevistas. 

Considerando a possibilidade de existência de missing va/ues em 

algumas respostas dos entrevistados, estabeleceu-se uma margem de 

segurança, fixando-se a amostra final em 500 entrevistas junto a clientes do 

HU. Em vista da possibilidade de calcular-se resultados comparativos entre os 

estratos de clientes de 7 ambulatório, emergência e internação, e pela 

quantidade relativamente baixa de clientes internados face aos de emergência 

- o que daria uma baixa quantidade de entrevistas se fosse utilizado o critério 

de amostras autoponderadas - optou-se pelo emprego de amostras 

estratificadas desproporcionais com ponderação a posteriori, visando a 

recomposição dos resultados expandidos para a população segundo a 

proporção de cada estrato no total de clientes atendidos. 

Em conseqüência, foram definidos as seguintes sub amostras e 

respectivos fatores de expansão para o cálculo dos resultados a serem 

alcançados em cada variável de satisfação a ser mensurada no questionário 

de clientes: 
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Quadro 3-6: Tamanho da amostra e fatores de expansão 

Estrato de clientes N° de entrevistas Fator de expansão 

Ambulatório 

Emergência 

Internação 

120 93,9 

280 179,6 

100 33,8 

3.2.3.4 Seleção da amostra de clientes 

Foram gerados três bancos de dados, um para cada estrato de 

clientes, cujo dimensionamento populacional é dado a seguir: 

ambulatório, com 11.270 registros (clientes); 

emergência, com 50.277 registros; 

internação, com 3.383 registros. 

Considerando a idéia de ter-se igual probabilidade de seleção para 

os clientes atendidos, o método de seleção utilizado foi o aleatório simples 

sem reposição, em cada um dos estratos de clientes. Para tanto, utilizou-se o 

procedimento random do software Statistica/ Package for the Social Sciences -

SPSS. Foram extraídas duas listagens: uma denominada de amostra titular e 

outra de amostra reserva, para efeito de substituição de entrevistados que 

eventualmente não pudessem ser contatados, recusassem participar da 

pesquisa, estivessem em viagem prolongada, dentre outros motivos. 

3.2.3.5 Coleta, crítica, digitação e consistência dos dados 

Os dados dos clientes amostrados foram coletados através de 

entrevistas pessoais por telefone ou in loco no domicílio dos clientes 
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amostrados. Para tanto, foram utilizados 1 O pesquisadores, os quais foram 

devidamente treinados em duas fases: 

a) a primeira, consistindo na apresentação dos objetivos da pesquisa, 

discussão de cada uma das perguntas dos questionários, procedimentos 

de amostragem, forma de abordagem e de coleta dos dados, 

preenchimento dos instrumentos e instruções administrativas; 

b) a segunda, efetuada após a realização de uma entrevista por pesquisador, 

consistiu na avaliação e discussão dessas entrevistas, esclarecendo-se 

eventuais dúvidas existentes e orientando novamente os pesquisadores 

para os aspectos que se fizeram necessários. 

Em seguida, os pesquisadores iniciaram efetivamente a aplicação 

dos questionários, a qual transcorreu durante os meses de junho e julho de 

2001. No público de usuários as entrevistas foram realizadas por telefone ou 

pessoalmente. Foram efetuadas 8,5% de substituições de clientes pela lista da 

amostra reserva, tendo em vista recusas ou impossibilidade de contato com o 

elemento amostrado até a terceira tentativa efetuada pelo pesquisador. 

No caso do público de gerentes do HU, a coleta de dados deu-se 

através do envio e recepção dos questionários via correio, sem identificação 

do respondente. 

A totalidade dos questionários foi submetida ao processo de 

verificação das respostas dadas, sendo em seguida codificados. A codificação 

das respostas abertas foi efetuada através da técnica de análise de conteúdo 

(MALHOTRA, 2001 ), a qual consiste na identificação de categorias e 

subcategorias de variáveis. 

A digitação e consistência dos dados foram efetuadas em 

microcomputadores, utilizando-se o sistema de dupla digitação independente 

dos questionários, com batimento dos vetores de dados através de programa 

computacional. Eventuais erros de digitação foram devidamente verificados e 

corrigidos, para, então, constituir-se os arquivos mestre de dados- um para o 

público de clientes e outro para o de gerentes -, os quais foram processados 

segundo os objetivos e hipóteses de pesquisa formulados. 
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3.3 Processamento e análise dos dados 

Os arquivos mestre de dados foram processados utilizando-se o 

software Statistica/ Package for the Social Sciences- SPSS, versão 10, tendo

se empregado os seguintes procedimentos de análise: 

a) univariados: consistindo na geração de tabelas de freqüência para cada 

uma das perguntas dos questionários, assim como calculando estatísticas 

descritivas pertinentes (média, desvio-padrão, etc). Os resultados foram 

devidamente expandidos para o público de clientes, segundo os fatores de 

ponderação apresentados no Plano Amostrai; 

b) bivariados: consistindo na geração de tabelas de freqüência para 

cruzamentos entre variáveis, em especial no que se refere à comparação 

dos resultados entre os estratos de clientes (ambulatório, emergência e 

internação) e entre o público de clientes e o de gerentes. Nas análises 

bivariadas foram empregados dois testes estatísticos (MALHOTRA, 2001): 

(1) o teste de proporções, de forma a avaliar a existência de diferenças 

estatisticamente significativas na proporção de concordância entre os 

públicos de clientes e de gerentes; 

(2) o teste de qui-quadrado, objetivando avaliar associações existentes 

entre variáveis de atendimento e de segmentação dos dois públicos 

pesquisados: 

clientes: grau de instrução e faixa etária; 

gerentes: nível hierárquico e relacionamento direto com os 

clientes. 

c) multivariados: consistindo na aplicação da técnica de regressão múltipla 

(MALHOTRA, 2001 ), com a finalidade de mensurar o peso relativo de cada 

dimensão ou construto de atendimento hospitalar prestado na formação da 

satisfação do cliente e do gerente. Os valores dos construtos foram 

calculados de acordo com o conceito de summated sca/e (HAIR et ai., 

1999), constituindo-se nas variáveis preditoras, enquanto a variável 
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dependente correspondeu ao grau de satisfação percebida com o hospital 

universitário como um todo. 

3.3.1 Teste de qui-quadrado 

Nesta dissertação, utilizou-se este teste para verificar se, em k 

amostras independentes, elas provêm de populações que contenham a mesma 

proporção de um determinado item avaliado. Por exemplo, se o grau de 

concordância em relação a uma frase sobre qualidade do atendimento é 

similar entre os grupos de usuários de consulta médica, emergência e 

internação. 

Assim, as hipóteses nula e alternativa a serem testadas são: 

Ho As proporções populacionais são todas iguais. 

H1 As proporções populacionais não são iguais. 

A estatística utilizada para esse tipo de teste é a de qui-quadrado, 

dada por: 

l = :2: [ (Freq. Observada- Freq. Esperada)2 I Freq. Esperada] 

Esse número, denominado ·l calculado, é comparado com um valor 

obtido em uma tabela da distribuição de probabilidades a k graus de liberdade 

e nível de significância a. 

. Quando o valor do x2 calculado for superior ao do l tabelado, 

rejeita-se H0 ao nível de probabilidade igual a (1 -a). Neste estudo, tomou-se 

como a o valor de 1% (S***), 5% (S**) e 10% (S*). 

Para uma avaliação mais detalhada deste teste, consultar 

MALHOTRA, N.K. (2001, cap. 15) e NEWBOLD, P (1994, cap. 9). 
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3.3.2 Teste de proporções 

Este teste foi utilizado com a finalidade de decidir se duas amostras 

independentes foram extraídas de duas populações, ambas com a mesma 

proporção de elementos com uma dada característica. O teste focaliza a 

diferença relativa ajustada pelo desvio-padrão d e distribuição amostrai entre 

. as duas proporções amostrais que estão sendo testadas. 

A existência de pequenas diferenças sugere apenas uma variação 

aleatória devida à amostragem (o que implica na aceitação de H0), enquanto 

diferenças maiores implicam o contrário, ou seja, diferenças não devidas ao 

processo de amostràgem, mas sim calcadas em realidades distintas. 

A diferença relativa, também chamada de estatística teste, é 

comparada com um valor tabulado da distribuição normal, a fim de decidir pela 

aceitação ou rejeição da hipótese nula. 

No caso específico desta dissertação, este teste foi utilizado para 

verificar se, para um determinado item, como por exemplo, a qualidade 

percebida do atendimento, a proporção de elementos no público de usuários 

que concordam com isso é similar à proporção de elementos que também 

concordam no público de gerentes do hospital universitário. Portanto, as 

hipóteses nula e alternativa a serem testadas são dadas por: 

Ho P1 = P2 

Onde p1 corresponde à proporção de elementos do público de 

usuários que tem uma dada característica (concordância em relação ao item) e 

p2 representa a proporção de elementos do público de gerentes que tem essa 

mesma característica. 

O valor da estatística Zc é dado por: 

Zc = [ (X1 I n1)- (X2I n2)] I p(1-p) [(11n1) + (11n2) f'2 
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onde a estimada conjunta (pooled) da proporção em ambas as populações é 

dada por: 

O valor de Zc é comparado com o valor de Zt obtido em uma tabela 

de valores da distribuição normal a um dado nível a de significância e d 

desvios-padrões. Quando o valor de Zc for superior ao de Zt, rejeita-se a 

hipótese nula H0 em favor da hipótese alternativa H1. Neste estudo, adotou

se como nível de significância a o valor de 1% (S***), 5% (S**) e 10% (S*). 

Para uma avaliação mais detalhada deste teste, consultar 

MALHOTRA, N.K. (2001, cap. 15) e FONSECA, J.S. e NEWBOLD, P (1994, 

cap. 9). 

3.3.3 Regressão múltipla 

A finalidade desta técnica é estabelecer um relacionamento entre 

dois conjuntos de variáveis: uma variável dependente dada, por exemplo, pelo 

nível de satisfação do usuário, a qual é função do comportamento de diversas 

variáveis ditas independentes, como qualidade do atendimento de 

enfermagem, instalações do hospital, etc. 

Nesta dissertação, esta técnica foi empregada com o propósito de 

medir qual o peso relativo que os construtos relacionados com a qualidade de 

atendimento, da equipe médica, da equipe de enfermagem, da nutrição, das 

instalações hospitalares, da privacidade e do resultado alcançado no 

tratamento, obtidos através do procedimento de summated scale, tem na 

formação da satisfação do usuário do Hospital Universitário. 

A regressão, portanto, é uma equação matemática que estabelece a 

relação linear existente entre os dois conjuntos de variáveis: dependente 

(satisfação) e independentes (construtos influenciadores da satisfação). 
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Foram estimadas duas regressões múltiplas, uma para o público de 

usuários e outra para o público de gerentes. O propósito dessas estimações foi 

o de verificar: (a) qual o peso relativo que cada variável independente tem na 

formação da satisfação do usuário, na visão dos clientes e dos gerentes; (b) se 

existem diferenças nos pesos relativos de cada variável influenciadora da 

formação da satisfação entre esses dois públicos. 

A especificação do modelo estimado de regressão foi a seguinte: 

Y = ao + a1X1 + a2X2 + a:J(3 + a4 ~ + asXs + aaXs + a1X1 

onde: 

Y nível de satisfação percebida pelo usuário ou gerente 

X1 escore de avaliação do construto qualidade de atendimento 

X2 escore de avaliação do construto equipe médica 

X3 escore de avaliação do construto equipe de enfermagem 

~ escore de avaliação do construto nutrição 

X5 escore de avaliação do construto instalações hospitalares 

Xa escore de avaliação do construto privacidade do paciente 

X7 escore de avaliação do construto resultado alcançado no tratamento. 

Os indicadores principais das regressões estimadas são dados por: 

teste de existência da função de relacionamento linear entre as variáveis, 

a um dado nível de significância; 

pelos coeficientes padronizados da equação de regressão; 

pelas correlações dos construtos na matriz de regressão; 

pelos pesos relativos de cada construto na formação da satisfação dos 

usuários do Hospital Universitário. 

Para uma avaliação mais detalhada desta técnica, consultar 

MALHOTRA, N.K. (2001, cap~ 17). 

Um quadro sumarizado evidenciando o relacionamento entre o 

modelo téorico que embasou o estudo, o objetivo da pesquisa, as hipóteses de 

pesquisa formuladas e as técnicas de análise de dados empregadas para 

testá-las, encontra-se apresentado a seguir. 
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Quadro 3-7: Sumãrio metodológico da pesquisa 

Estudo descritivo e como método de pesquisa o 
Modelo Teórico survey com uso de questionário estruturado 

Conhecer o grau de satisfação dos usuários do 
Hospital Universitário da USP e de seus gerentes em 

Objetivo da Pesquisa relação a um conjunto de atributos dos serviços 
prestados nas áreas de ambulatório, emergência e 
internação. 

Hipóteses de Pesquisa Análise Estatística 

H1 : A percepção do gerente com relação ao grau 
de satisfação do usuário com os serviços Teste de proporções 
experimentados não difere significativamente da 
medida encontrada junto ao usuário. 

H2: Não há diferença significativa, no grupo de 
Teste de qui-quadrado usuários, entre homens e mulheres com relação ao 

grau de satisfação com os serviços experimentados. 

H3: Não existe diferença significativa no grau de 
Teste de qui-quadrado satisfação com os serviços experimentados, no que 

se refere ao grau de escolaridade do usuário. 

H4: Não existe diferença significativa na percepção 
do grau de satisfação dos usuários com os serviços Teste de qui-quadrado 
experimentados em relação ao nível hierárquico do 
gerente. 

H5: Não existe diferença significativa na percepção 
do graJ de satisfação dos usuários com os serviços Teste de qui-quadrado 
experimentados, em relação ao grau de interação 
com o cliente da área coordenada pelo gerente. 

H6: Não há diferença significativa no grau de 
importância dos fatores que contribuem para a Regressão múltipla 
formação do índice geral de satisfação entre 
usuários e gerentes. 
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização dos indivíduos entrevistados 

4.1.1 Características da amostra de usuários 

A amostra de usuários foi composta por 500 pessoas, escolhidas 

através de sorteio aleatório, dentre os usuários do HU-USP no 1° trimestre de 

2001. A Figura 4-1 mostra que a maioria (63%) são mulheres, o que se explica 

pelo perfil assistencial do hospital, onde 22% dos leitos correspondem à 

maternidade, responsável por 1/3 das internações e de uma parcela 

significativa do atendimento na emergência, já que é através deste serviço que 

as gestantes ingressam, no momento do trabalho de parto. No ambulatório 

cerca de 20% do atendimento é exclusivamente feminino, por conta das 

especialidades Ginecologia e Obstetrícia (SAME-HU, 2001). No quadro 4-1 

podemos ver a distribuição do gênero por tipo de atendimento. 

Amostra de usuários por 
gênero 

D Masculino • Feminino 

Figura 4-1 
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Quem respondeu a pesquisa 
no grupo de usuários 

DO paciente 

• Um responsável 

Figura 4-2 



Quadro 4-1: Composição da amostra de usuários por gênero - (%) 

Gênero Ambulatório Emergência Internação Geral 

Masculino 38,7 37,0 23,7 36,6 

·Feminino 61,3 63,0 76,3 63,4 

Total 100 100 100 100 

Quadro 4-2: Identificação do respondente da pesquisa - (%) 

Respondente Ambulatório Emergência Internação Geral 

O(A) próprio(a) paciente 76,3 58,6 84,0 63,0 

Um(a) responsável 23,7 41,4 16,0 37,0 

Total 100 100 100 100 

Nem sempre foi o paciente quem respondeu a pesquisa, 37% das 

vezes quem o fez era um familiar ou o responsável por ele (Figura 4-2). Esta 

ocorrência tinha sido prevista e considerada aceitável em virtude de algumas 

características do atendimento hospitalar: uma delas é o atendimento no 

serviço de emergência onde o paciente, por estar desacordado ou pela 

gravidade do estado da sua saúde, não se encontra em condições de 

acompanhar integralmente os acontecimentos. Nestes casos o responsável se 

torna o interlocutor entre a equipe assistencial e o paciente. No atendimento 

na área de Pediatria todas as decisões em relação ao paciente são de 

responsabilidade dos pais ou do responsável legal pela criança, o que inclui a 

participação nesta pesquisa. No caso de pacientes muito idosos ou com 

dificuldades de comunicação é freqüente que se delegue o papel de 

interlocutor a seus familiares ou acompanhantes. A Figura 4-3 mostra a 

distribuição etária da amostra pesquisada. 
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Faixa etária da amostra de usuários 

f~[n=~ -~~ o~cfiJ o.U: i • i i i 

Até14 15a25 26a35 36a45 46a60 Acimade 
anos anos anos anos anos 60 anos 

Idade 

Figura 4-3 

Com relação à escolaridade dos membros da amostra o resultado 

encontrado não é compatível com a média da população brasileira. De acordo 

com pesquisa nacional 20,4% da população tem acima de 11 anos de 

escolaridade, equivalente a 2° grau completo ou mais (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE, 2000). Na amostra de 

usuários encontrou-se que as categorias 2° grau completo e superior 

representam 43,3 % do conjunto. Este resultado é explicado pelo fato do HU

USP ·ter dentro da sua clientela funcionários, alunos e professores da 

Universidade de São Paulo. 

Grau de instrução da amostra de 
usuários 

• Analfabeto 

mPrimãrio 

o Ginãsio 

11:20 Grau 

O Superior* 21,3% 

Figura 4-4 
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4.1.2 Características do grupo de gerentes 

Do total de 80 pessoas que constituem o corpo gerencial, 74 

responderam a pesquisa. A distribuição percentual dos respondentes, quando 

confrontada a distribuição do quadro gerencial do HU-USP (ver pág. 39) indica 

que os 6 que não responderam pertencem à categoria gerência operacional de 

áreas com contato direto com o cliente (Figuras 4-5 e 4-6). Como a 

metodologia do trabalho garantia o anonimato do respondente não temos 

informações complementares sobre estes indivíduos. Com relação à 

escolaridade, observou-se que 53% têm pós-graduação, 35% terceiro grau 

completo, 10% segundo grau completo e menos de 2% o ciclo básico de 

instrução (Figura 4-7). O fato de ter 9 gerentes sem o terceiro grau de 

escolaridade se explica pela existência de cargos de gerência que não exigem 

este requisito. 

Grupo de gerentes por nível 
hierárquico 

45,5% 

• Alta Gerência 

C Gerência Operacional 

Figura 4-5 

Grupo de gerentes por tipo área 

O Contato direto 
com o cliente 

B Sem contato 
direto com o 
cliente 

Figura 4-6 

Grau de instrução do grupo 
de gerentes 

1,5% 
•1° Grau 

m'Z' Grau 

O Superior 

l!iilP G Lato 35,3% 

Figura 4-7 
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4.2 Classificação dos atributos de atendimento pesquisados aplicando 

o modelo de dimensões da qualidade de Parasuraman 

Para efeito de análise, os atributos de atendimento pesquisados 

foram classificados conforme o modelo das cinco dimensões da qualidade dos 

serviços, proposto por PARASURAMAN et a/. (1988): 

a) tangibilidade representa os aspectos materiais do fornecimento que 

podem ser percebidos pelos cinco sentidos humanos. Abrange vários itens 

físicos como instalações, equipamentos, instrumentos, aparência dos 

funcionários e até mesmo de outros clientes presentes no local; 

b) confiabilidade reflete desempenho consistente, sem falhas, no qual o 

consumidor possa confiar. O fornecedor deve cumprir com o que foi 

prometido logo na primeira vez, sem ter que efetuar "retrabalhos"; 

c) presteza diz respeito à disposição dos funcionários em auxiliar os clientes 

e fornecer o serviço prontamente; 

d) capacitação significa o conhecimento e cortesia dos empregados e sua 

habilidade em transmitir confiança e confidencial idade; 

e) empatia é a capacidade de demonstrar interesse e atenção personalizada 

aos clientes. A empatia inclui acessibilidade, sensibilidade e esforço em 

entender as necessidades dos clientes. 

Para aplicar o modelo das cinco dimensões da qualidade em 

. serviços, o conjunto de variáveis pesquisadas junto aos usuários e gerentes foi 

agrupado em 39 atributos de atendimento, contemplando a maioria das 

questões da pesquisa. As perguntas diretas sobre o grau de confiança e a 

disposição em indicar o hospital para outros usuários não se configuram como 

atributos de atendimento, mas sim como reflexo ou conseqüência da satisfação 

do usuário com o atendimento prestado. Portanto, serão analisadas 

separadamente. 
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O conjunto de atributos do atendimento foi classificado conforme a 

dimensão de qualidade predominante em cada um deles, apresentando as 

seguintes proporções: 

Quadro 4-3: Classificação dos atributos por dimensão da qualidade 

Dimensão predominante no atributo Quantidade % 

Tangibilidade 12 30,7 
Empatia 8 20,5 
Presteza 8 20,5 
Capacitação 6 15,4 
Confiabilidade 5 12,9 

Total 39 100 

Considerando que o questionário da pesquisa foi elaborado a partir 

das questões que um grupo de profissionais envolvidos num projeto de 

qualidade considerou importantes para mensurar a qualidade dos serviços 

oferecidos pelo hospital, o primeiro resultado se relaciona com a relevância 

que cada uma destas dimensões da qualidade têm para este grupo de 

profissionais. 

A dimensão que orientou 30% das questões da pesquisa refere-se à 

tangibilidade. Isto pode estar relacionado ao fato de os aspectos tangíveis 

permitirem avaliações mais objetivas e ao mesmo tempo oferecerem 

oportunidades concretas de intervenção e de fácil mensuração 

(GRONROOS, 1995). 

Em segundo lugar encontramos as dimensões empatia e presteza, 

cada uma com 20%. Isto pode refletir a preocupação do grupo com aspectos 

como: rapidez no atendimento, disponibilidade para atender as demandas do 

cliente e personalização no atendimento, atributos cada vez mais importantes 

para o cliente e reconhecidos como fontes de reclamação e desconforto 

quando apresentam falhas (LOVELOCK E WRIGHT, 2001 ). Parece natural 

que um grupo voltado para qualidade se preocupe com estes aspectos. 
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As dimensões que aparecem em menor proporção (menos de 20% 

do total) no questionário, capacitação e confiabilidade, referem-se às 

habilidades técnicas dos profissionais e à confiança que estes transmitem ao 

usuário. O fato de estarem em menor proporção nos atributos de avaliação 

provavelmente reflete duas premissas que acompanham a gestão de serviços 

de saúde: uma delas é que nestes serviços, particularmente nos hospitais, é 

esperado encontrar profissionais com elevada capacitação, sendo até 

considerado como um requisito básico (SHORTELL e KALUZNY 1993); a 

outra, também citada no referencial teórico, é a de que o cliente dos serviços 

de saúde tende a avaliar melhor os serviços e profissionais que resolvem o 

problema que o levou a procura-los. Por outro lado, os profissionais de saúde 

tendem a considerar que a solução dos problemas do paciente está 

diretamente ligada a sua capacitação técnica (BEN-SIRA, 1976; 

DONABEDIAN, 1986). Assim sendo, é freqüente existir uma associação direta 

entre capacitação e confiança, particularmente acentuada no caso em estudo 

por se tratar de um hospital universitário. 

4.3 Análise descritiva dos resultados 

Em relação à apresentação dos resultados optou-se por definir 

como "índice de satisfação" a somatória das respostas "muito" e "totalmente 

satisfeito". Desta maneira, a somatória do restante das respostas representa o 

"índice de insatisfação": 

• Índice de satisfação = muito satisfeito + totalmente satisfeito 

• Índice de insatisfação = pouco satisfeito + pouco insatisfeito + muito 

insatisfeito+ totalmente insatisfeito 

Este critério e mais rigoroso na medida de satisfação frente ao de 

transformação percentual da média em relação ao ponto máximo da escala de 

mensuração. 
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A análise das medidas centrais revelou os seguintes valores: 

Tabela 4-1: Estatística descritiva dos resultados-(%) 

Grupo 
Valor Valor 

Média 
Desvio 

máximo mínimo f!adrão 

Usuários 98,6 55,1 85,9 9,03 

Gerentes 87,3 21,9 56,5 20,3 

Os valores apresentados permitem inferir que existem diferenças 

significativas entre os índices de satisfação aferidos nas duas populações. No 

grupo de usuários observou-se que tanto os valores máximo e mínimo quanto 

a média aritmética dos índices de satisfação são significativamente maiores do 

que os referidos valores no grupo de gerentes. Já no que se refere ao desvio 

padrão (DP) encontramos que o da população de gerentes é duas vezes o 

valor encontrado na população de usuários. Estes parâmetros indicam que os 

valores encontrados na população de gerentes são menores e apresentam 

grande variabilidade quando comparados àqueles valores encontrados na 

população de usuários. Na representação gráfica comparativa dos resultados 

temos uma visão global da diferença entre as duas populações: 
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Índice de satisfação por atributo 
Usuários - Gerentes 

O+,ro-,.-,.-,,-.,,.-r.-ro-..-~-.-r~,.-..-~-.-r~ro-.~.,,.-

1 3 

-+-USUÁRIOS 

5 7 9 11 13 

-o-GERENTES 

15 17 19 21 23 

ATRIBUTOS 

25 27 29 31 33 35 37 39 

Figura 4-8 

Atributo de atendimento 
,j Rapidez do preenchimento dos dados iniciais. 

2 ' Cortesia/ educação da pessoa que o( a) recebeU para preencher os 
seus dados pessoais no balcão 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Clareza das informações que o(a) Sr(a) recebeu nesse atendimento 
Inicial no balcão. 

Facilidade de localizaÇão do balcão/ pessoa ao qual deveria se 
dirigir logo que entrou no hosp~al. 

Organização geral desse atendimento inicial. 
Conforto (instalações/ po~nasl água/ banheiros, etc) que o(a) 
Sr(a) teve enquanto esperava pelo atendimento; 
Tempo de espera para conseguir o atendimento inicial, no balcão, 
para abrir uma ficha. 
Educação do médico/ equipe médica que o(a) atendeu durante a 
sua consulta/ internação/ emergência. 
Respeito à sua privacidade enquanto esteve intemado(a) /na 
emergência/ durante o tempo em que ficou em consu~a. 
Conforto/ higiene do local onde o( a) Sr(a) fez a consuHal foi 
atendido no setor de emergência; 
Resultado do tratamento/cirurgia a que se submeteu quando esteve 
em consulta/ internado(a) 1 em emergência. 
Empenho da equipe médica em resolver os seus problemas durante 
a sua consulta/ internação/ emergência. 
Explicações/orientações sobre o problema dados ao usuário pelo 
médico/equipe médica na consulta/ emergência. 
Atenção/interesse do médico/ equipe médica que o(a) atendeu 
durante a sua consulta/ internação/ emergência. 

Atenção/ interesse da enfermagem. 

Educação da enfermagem. 

Cuidados realizados pela equipe de enfermagem: medir pressão, 
realizar curativos, dar os remédios, higienização, etc. 

Educação da equipe de enfermagem. 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atendia de dia. 

Empenho da equipe de enfermagem em resolver os problemas do 
usuário durante a sua internação. 
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21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Atributo de atendimento 
Qualidade geral da equipe de enfermagem que atendia de noite. 

Explicações/orientações sobre o problema do usuário dados pela 
enfermagem. 

Atenção/interesse da equipe de enfermagem que o atendeu 
durante a sua internação. 

Tempo de espera para ser atendido(a) quando tocava a 
campainha. 

Temperatura da comida. 

Aparência/apresentação da comida. 

Atendimento da nutricionista (se teve contato). 

Regularidade nos horários que a comida foi servida. 

Quantidade da comida. 

Variedade na comida. 

Atenção da copeira que servia a comida. 

Qualidade/sabor da comida. 

Atendimento do serviço social durante o período em que esteve 
intemado(a) (se teve contato). 
Orientação para continuidade do tratamento, após saída do 
hospital. 

Nível de barulho à noite para dormir. 
Orientação para sua alimentação em casa, após salda do 
hospital. 

Conforto do quarto onde ficou internado( a). 

Limpeza do quarto onde ficou intemado(a). 

Instalações do banheiro do quarto onde ficou intemado(a). 



A figura evidencia que na totalidade dos atributos os valores 

referentes ao grupo de gerentes são inferiores e têm maior variabilidade 

comparados aos do grupo de usuários. A amplitude da diferença entre as duas 

populações também fica evidente entre os dois grupos, com exceção dos 

pontos assinalados por setas, que mostram valores bastante próximos e 

correspondem a atributos relacionados com a equipe de enfermagem, 

insinuando que existe concordância entre a opinião do usuário e do gerente 

em relação a esta categoria profissional. 

Tabela 4-2: Atributos com valores coincidentes entre o 
grupo de usuários e o de gerentes 

Atributo 

19- Qualidade geral da equipe de enfermagem que o(a) 
atendia de dia. 
20 - Empenho da equipe de enfermagem em resolver os 
seus problemas durante a sua internação. 
22 - Explicações/orientações do seu problema dados pela 
enfermagem. 
23 - Atenção/interesse da equipe de enfermagem que o 
atendeu durante a sua internação. 

Usuário Gerente 

90,3 85,9 

88,0 85,9 

86,2 85,9 

85,7 83,1 

Um outro aspecto dos resultados refere-se aos atributos que 

apresentaram os maiores e menores índices de satisfação nos dois grupos: 

Os atributos que apresentaram os maiores índices de satisfação no 

grupo de usuários referem-se a aspectos da alimentação recebida e à 

qualidade dos cuidados realizados pela equipe de enfermagem (Quadro 4-10). 

Os atributos relacionados com a alimentação têm como dimensão 

predominante a tangibilidade, propriedade que facilita sua percepção. De 

acordo com o modelo da pirâmide de hierarquias de Maslow (ENGEL et a/., 

1995), a fome está classificada como uma necessidade fisiológica que deve 

ser satisfeita para permitir a evolução do indivíduo dentro de uma seqüência, 

cujo ápice é o desenvolvimento pessoal. Neste sentido uma avaliação positiva 

da qualidade da alimentação pode significar na realidade a satisfação com o 
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preenchimento de uma necessidade básica e não necessariamente com sua 

qualidade. 

Quadro 4-4: Atributos com os maiores índices de satisfação -
Grupos de usuários e gerentes 

Atributo do atendimento Dimensão 

Elevado 
Temperatura da comida. Tangibilidade 

grau de 
Cuidados realizados pela equipe de enfermagem 

satisfação tais como: medir pressão, realizar curativos, dar Confiabilidade 

Grupo de os remédios, higienização, etc. 

usuários Aparência/apresentação da comida. Tangibilidade 

Cuidados realizados pela equipe de enfermagem 
Confiabilidade tais como: medir pressão, realizar curativos, dar 

Elevado os remédios, higienização, etc. 
grau de 

satisfação Qualidade geral da equipe de enfermagem que Confiabilidade 
atende durante o dia. 

Grupo de 
gerentes Empenho da equipe de enfermagem em resolver 

Presteza os problemas do paciente durante o período de 
internação. 

Posição 

10 

20 

30 

10 

20 

30 

No grupo de gerentes encontra-se os maiores índices de satisfação 

referentes a aspectos da atuação da equipe de enfermagem, sendo que os 

cuidados executados por estes profissionais também estão entre os primeiros 

no grupo de usuários. Considerando que este atributo tem como dimensão 

predominante a confiabilidade, pode-se inferir que usuários e gerentes confiam 

e estão satisfeitos com a qualidade dos cuidados realizados pela equipe de 

enfermagem. 

Tanto no grupo de usuários como no de gerentes, os menores 

índices de satisfação referem-se a atributos do atendimento inicial, tais como: 

rapidez e organização desse atendimento e o conforto das instalações nas 

salas de espera (Quadro 4-11). O atributo que gera maior insatisfação para as 

duas populações tem como dimensão predominante a tangibilidade e refere-se 

ao conforto das instalações nas salas de espera do cliente. Considerando que 

este trabalho tem como foco a percepção gerencial dos fatores que contribuem 

61 
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para a satisfação do cliente, cabe apontar a relevância deste resultado do 

ponto de vista da gestão. Como já foi dito anteriormente, os aspectos tangíveis 

da prestação de um serviço são de fácil .identificação e mensuração. Em 

conseqüência permitem intervenções bastante precisas que seriam facilmente 

percebidas pelos clientes. Desta maneira, seria correto afirmar que a melhoria 

nas instalações nas área de espera é algo desejado, tanto pelo usuário como 

pelo gerente do HU-USP, e que esta melhoria teria um impacto positivo na 

satisfação destas duas populações. 

Quadro 4-5: Atributos que apresentam os menores índices de satisfação -
Grupos de usuários e gerentes 

Atributo do atendimento Dimensão Posição 

Baixo 
Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, 

Tangibilidade 37° etc) que o(a) Sr(a) teve enquanto esperava pela 

grau de consulta/ atendimento de emergência I internação 

satisfação Tempo de espera para conseguir o atendimento Presteza 38° 

Grupo de 
inicial, no balcão, para abrir uma ficha. 

usuários Tempo de espera para ser atendido em consulta I Presteza 39° 
emergência/ internação 

Baixo 
Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, 

Tangibilidade 37° etc) que o(a) Sr(a} teve enquanto esperava pela 
grau de consulta/ atendimento de emergência I internação 

satisfação 
Organização geral do atendimento inicial. Confiabilidade 38° 

Grupo de 
gerentes Tempo de espera para conseguir o atendimento Presteza 39° 

inicial, no balcão, para abrir uma ficha. 

Os demais atributos serão discutidos nos grupos correspondentes à 

dimensão de qualidade predominante em cada um deles. 
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4.4 Resultado da aplicação do teste de proporções 

Para a análise estatística comparando as duas populações aplicou

se o teste de proporções ao conjunto de respostas que configuram, o índice de 

satisfação no grupo de usuários e a percepção desta satisfação no grupo de 

gerentes. 

Ao aplicar o teste estatístico, para o qual se fixo a priori o nível de 

significância a em 5%, encontrou-se que existe que existe diferença 

estatisticamente significativa entre as duas populações em 28 (72%) dos 

atributos pesquisados. De maneira complementar, não se encontrou diferença 

estatisticamente significativa em 11 (28%) do total de atributos analisados. 

Tabela 4-3: Atributos que apresentaram diferença estatisticamente significativa 
entre as respostas das duas populações estudadas 

Atributos Usuários Gerentes Zc :/( ~ 
Rapidez do preenchimento dos dados iniciais. 93,6 

Respeito à sua privacidade enquanto esteve internado(a) durante o 
tempo em que esteve atendido na emergência/ durante o tempo em 
que ficou em consulta. 86,1 

Conforto do quarto onde ficou internado( a). 86,8 

Clareza das informações que o(a) Sr(a) recebeu nesse atendimento 
inicial no balcão. 85,3 

Conforto/ higiene do local onde o(a) Sr(a) fez a consulta/ foi 
atendido no setor de emergência 82,7 

Nível de barulho à noite para dormir. 91,3 

Educação do médico/ equipe médica que o(a) atendeu 89,9 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao qual deveria se 
dirigir logo que entrou no hospital. 78,9 

Explicações/orientações sobre o seu problema dados pelo médico/ 
equipe médica na consulta/ emergência. 79,6 

Organização geral desse atendimento inicial. 66,7 

Cortesia/ educação da pessoa que o(a) recebeu para preencher 
uma ficha com os seus dados pessoais e a razão da sua ida ao 
hospital. 89,4 

Temperatura da comida. 98,6 

Instalações do banheiro do quarto onde ficou internado( a). 76,3 

Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o(a) 
Sr(a) teve enquanto esperava pela consulta/ atendimento de 
emergência I internação. 66,6 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica que o( a) atendeu 79,5 

Empenho da equipe médica em resolver os problemas do usuário 
durante o atendimento. 80,0 
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34,7 

30,1 

33,8 

34,0 

32,7 
42,9 

41,6 

30,8 

34,5 

21,9 

45,8 

55,7 

35,2 

25,8 

39,0 

41,2 

8,68 S** 

8,26 S** 

7,81 S** 

7,56 S** 

7,37 S** 

7,14 S** 
7,12 S** 

7,09 S** 

6,65 S** 

6,61 S** 

6,43 S** 

6,33 S** 
6,06 S** 

6,02 S** 

5,97 S** 

5,72 S** 



Continuação da Tabela 4-3: 

Atributos 

Tempo de espera para conseguir o atendimento inicial, no balcão, 
para abrir uma ficha. 

Tempo de espera para ser atendido(a) quando tocava a campainha. 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que o(a) atendia de 
noite. 

Aparência/apresentaçao da comida. 

Variedade na comida. 

Educaçao da enfermagem. 

Quantidade da comida. 

Resultado do tratamento/cirurgia a que se submeteu quando esteve 
em consulta/ internado(a) I em emergência. 

Orientaçao para continuidade do tratamento, após saída do 
hospital. 

Qualidade/sabor da comida. 

Atençao da copeira que servia a comida. 

limpeza do quarto onde ficou internado( a). 

(1) S**: p <.05 

UsuáriosGerentes Zc 
5/N 
5 (1) 

55,1 17,5 5,54 S** 

85,3 50,0 5,20 S** 

88,0 53,5 5,09 S** 

97,1 63,4 4,97 S** 

92,7 60,6 4,73 S** 

87,0 60,5 3,91 S** 

93,0 67,6 3,75 S** 

80,2 55,2 3,69 S** 

93,2 69,0 3,57 S** 

86,6 64,8 3,21 S** 

87,9 69,0 2,79 S** 

86,0 67,6 2,71 S** 

Com base nestes resultados podemos rejeitar H1 em 72% dos 

atributos de atendimento pesquisados, o que equivale a dizer que, para esses 

atributos, existe diferença significativa entre a percepção que o gerente tem do 

grau de satisfação do usuário e a medida do grau de satisfação encontrada 

junto ao usuário. 

Com relação às dimensões de qualidade no conjunto em que se 

rejeita H1 o predomínio é da dime~são da tangibilidade com doze {12) 

· atributos. As demais dimensões aparecem da seguinte forma: presteza, cinco 

(5), empatia e capacitação com quatro (4) e confiabilidade, três (3). Na figura 

a seguir pode-se visualizar a proporção de cada dimensão no conjunto. 
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Atributos com diferença significativa 
por dimensão da qualidade 

11% 

18% 
·•.· ._. 

Figura 4-9 

DTangibilidade 

43% O Presteza 

O Capacitação 

mEmpatia 

• Confiabilidade 

A totalidade dos atributos que têm a tangibilidade como dimensão 

predominante apresentou diferença estatisticamente significativa no grau de 

satisfação entre as duas populações, o que chama a atenção por se tratar de 

aspectos do atendimento que, por sua natureza tangível, permitem avaliações 

mais objetivas (PARASURAMAN, 1988; GRONROOS, 1990). 

Conseqüentemente era esperado que os dois grupos tivessem percepções 

mais próximas com relação a eles. Além da diferença entre os grupos, o de 

gerentes apresentou índices de satisfação inferiores ao de usuários. Baseados 

na objetividade implícita nestes atributos, esta diferença pode ser explicada 

pelo fato de o gerente ter acesso a medidas objetivas em relação a estes 

atributos, por exemplo: níveis de decibéis no ambiente, temperatura expressa 

em graus, proporção de áreas com limpeza inadequada, entre muitas outras 

possíveis. Neste sentido, a resposta dada pelos gerentes pode ter sido 

fundamentada pelo conhecimento de medidas objetivas destes atributos que, 

comparadas a padrões considerados ideais, geraram insatisfação. 

É pouco provável que o usuário, apesar de estar avaliando aspectos 

tangíveis tenha condições de realizar estas medidas, a não ser que chegue na 

instituição com este propósito, o que de fato não é uma atitude freqüente e 

quando acontece está ligada a situações muito específicas. Portanto, pode-se 

dizer que na maior parte das ocasiões a avaliação que o usuário faz dos 
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aspectos tangíveis é baseada nas sensações que nele despertam, o que torna 

esta avaliação bastante subjetiva. 

As demais dimensões se distribuem de maneira proporcional dentro 

do grupo. Os atributos correspondentes serão discutidos no âmbito de cada 

uma das dimensões no decorrer do capítulo. 

Tabela 4-4: Atributos que não apresentaram diferença estatisticamente 
significativa entre as respostas das duas populações estudadas 

S/N S 
Itens UsuãriosGerentes Zc (1) 

Educação da equipe de enfermagem. 91,7 
Atendimento do serviço social durante o período em que esteve 
internado( a) (se teve contato). 94,9 
Atendimento da nutricionista (se teve contato). 95,8 
Orientação para sua alimentação em casa, após saída do 
hospital. 89,4 
Atenção/ interesse da enfermagem. 76,1 

Cuidados realizados pela equipe de enfermagem tais como: medir 
pressão, realizar curativos, dar os remédios, higienização, etc. 97,1 

Regularidade nos horários que a comida foi servida. 94,7 
Atenção/interesse da equipe de enfermagem que o atendeu 
durante a sua internação. 85,7 
Empenho da equipe de enfermagem em resolver os seus 
problemas durante a sua internação. 88,0 

Explicações/orientações do seu problema dados pela 
enfermagem. 86,2 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que o(a) atendia de 
dia. 90,3 

NS: Não Significativo 

77,5 

78,9 
80,3 

74,3 

61,6 

87,3 

85,9 

83,1 

85,9 

85,9 

85,9 

2,09 

2,36 
2,29 

2,23 

2,14 

1,45 
1,30 

0,38 

0,31 

0,04 

0,65 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Em relação aos atributos em que aceitamos H1 (28% do total), pode 

ser dito que não há diferença significativa entre a percepção que o gerente tem 

do grau de satisfação do usuário e a medida do grau de satisfação encontrada 

junto ao usuário. 

No que se refere às dimensões da qualidade o conjunto de atributos 

em se aceita H1 tem a seguinte distribuição: empatia, quatro (4); presteza, três 

(3); capacitação e confiabilidade dois (2) cada uma. Nota-se a ausência de 

atributos com a dimensão tangibilidade, para os quais se rejeitou H1 na sua 

totalidade. 
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conjunto: 

A representação gráfica mostra as seguintes proporções no 

Atributos sem diferença significativa 
por dimensão da qualidade 

Figura 4-10 

O Presteza 

• Capacitação 

O Empatia 

D Confiabilidade 

Em relação às proporções, a maior se refere a atributos com a 

dimensão predominante da empatia que contempla atitudes pessoais, como 

atenção e interesse, ambas de grande relevância no relacionamento entre o 

cliente e o prestador do serviço, ao ponto de comprometerem a prestação do 

serviço quando estão ausentes (GRONROOS, 1990). Por exemplo, é difícil 

obter a colaboração do paciente com o profissional que o atende se ele 

percebe que não lhe está sendo dada a atenção necessária ou não se 

manifesta interesse no seu caso. Nesta ótica pode-se dizer que os usuários e 

gerentes do HU-USP estão satisfeitos com o relacionamento cliente-prestador 

dos profissionais da equipe de enfermagem, das nutricionistas e das 

assistentes sociais. O restante dos atributos em que há concordância entre a 

satisfação do gerente e do usuário está relacionado a aspectos da equipe de 

enfermagem, principalmente, e do serviço de nutrição. Reforçando a idéia de 

que existe satisfação institucional com o desempenho global da equipe de 

enfermagem. 

Entretanto, duas constatações merecem destaque e servem de 

motivadores para algumas reflexões: a) o gerente do HU-USP tem uma 

percepção significativamente distante e negativa da satisfação do cliente b) o 
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ponto de concordância entre a equipe gerencial e os usuários está centrado na 

atuação da equipe de enfermagem e no atendimento das nutricionistas e 

assistentes sociais. 

A segunda constatação já abordada anteriormente, será 

complementada ao longo da análise dos resultados por dimensão da 

qualidade. Em relação à primeira podemos nos remeter a CARRL- HILL (1992) 

para quem o gerente é muito mais crítico em relação à qualidade dos serviços 

e produtos na medida em que está mais voltado para a identificação de falhas 

nos processos. Em contrapartida o usuário estaria mais voltado para identificar 

os aspectos que lhe proporcionam conforto e satisfação. Um outro ponto está 

relacionado com o referencial de qualidade de cada um dos atores envolvidos: 

para o profissional do setor saúde os aspectos técnicos da prestação do 

serviço configuram a "real" qualidade do serviço. Ja para o usuário, a 

percepção da qualidade, em conseqüência a sua satisfação, é fortemente 

influenciada pelas relações inter-pessoais (DONABEDIAN, 1992; WARE e 

SNYDER 1975; BEN-SIRA, 1976). Neste sentido, as respostas dos usuários 

refletem o julgamento de uma série de experiências vividas com os 

profissionais do HU-USP e as respostas dos gerentes refletem a análise das 

categorias profissionais com base em padrões técnicos tidos como ideais, 

somada às experiências vividas enquanto gerente, com cada uma destas 

categorias. Cabe lembrar que uma parte da atividade gerencial está voltada 

para a solução de conflitos, reparar e prevenir erros ou até repreender 

subalternos que tenham cometido falhas. 

Neste momento cabe citar dois aspectos particulares do HU-USP 

que podem ter acirrado o senso crítico do seu corpo gerencial por ocasião da 

pesquisa: 

a implantação do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) que canaliza 

as queixas, elogios e sugestões dos clientes a respeito dos serviços 

prestados menos de doze (12) meses antes da realização deste trabalho. 

Estas manifestações dos usuários são de rotina, encaminhadas aos 

gerentes das áreas para seu conhecimento e providencias cabíveis; e 
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a divulgação interna, bastante próxima no tempo, à aplicação desta 

pesquisa (cinco meses antes), do resultado da avaliação realizada com a 

metodologia de Acreditação Hospitalar, que tem como foco a auditoria da 

estrutura, processos e resultados de todos as unidades que compõem o 

hospital. O resultado revelou alguns dos pontos fracos existentes na 

instituição, especialmente no que se refere à estrutura física. Também 

apontou para a necessidade da reformulação e padronização de 

processos nas áreas de apoio e de atendimento direto ao usuário. 

É válido pressupor que estes "estímulos" tenham confrontado os 

gerentes com uma série de deficiências técnicas, que por sua vez 

influenciaram a sua percepção da qualidade dos serviços oferecidos e da 

satisfação do cliente do hospital. 

4.5 Resultados por dimensão de qualidade predominante nos atributos 

de atendimento 

Tabela 4-5: Itens de avaliação com a capacitação como dimensão predominante 

Atributos de atendimento Usuários Gerentes Zc S/NS 

Educação do médico/ equipe médica que o( a) 
89,9 41,6 7,12 S** atendeu. 

Cortesia/ educação da pessoa que o(a) recebeu 
para preencher uma ficha com os seus dados 89,4 45,8 6,43 S** 
pessoais e a razão da sua ida ao hospital. 

Orientação para continuidade do tratamento, após 
93,2 69,0 3,57 S** saída do hOS(2ital. 

Educação da enfermagem que o(a) atendeu 
87,0 60,5 3,91 S** 

durante a emergência. 

Orientação para sua alimentação em casa, após 
89,4 74,3 2,23 NS 

saída do hOS(2ital. 

Educação da equipe de enfermagem durante a 
91,7 77,5 2,09 NS 

intema2ão. 
(1) S**: p < .05 
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O conjunto de atributos cuja dimensão predominante é a 

capacitação é constituído por itens que pesquisam o grau de satisfação com 

dois tipos de atitude dos profissionais perante os clientes (educação e 

cortesia) e por um procedimento técnico especifico, as orientações que o 

paciente deverá receber por ocasião da alta hospitalar. Considerando a 

subjetividade envolvida na percepção das atitudes de um indivíduo, chama a 

atenção a percepção que os dois grupos têm em relação à educação dos 

profissionais. 

Com relação à educação da equipe médica observamos uma grande 

diferença entre eles: o usuário manifesta um índice de satisfação acima da 

média com esta atitude do corpo clínico, enquanto a percepção do gerente é 

de um índice de satisfação muito baixo. Esta diferença poderia ser explicada 

pela existência de um juízo de valor a priori, negativo ou positivo, por parte de 

um ou de ambos os grupos em relação à categoria profissional médica, que 

estaria influenciando "coletivamente" esta percepção. Este argumento é 

reforçado pelo resultado encontrado em relação aos atributos que avaliam a 

satisfação com as orientações que o cliente recebe na alta hospitalar. Para o 

cliente, os dois procedimentos são satisfatórios, sendo que as orientações 

para a continuação do tratamento mostram o maior índice no conjunto, Este 

processo, de responsabilidade da equipe médica, é tido como pouco 

satisfatório por parte do corpo gerencial. Em contrapartida, no que diz respeito 

às orientações para a alimentação, não há diferença significativa entre os 

grupos: este procedimento é de responsabilidade da nutricionista, categoria 

profissional com a qual os dois grupos manifestam alto grau de satisfação e 

sem diferença estatisticamente significativa. Possivelmente o gerente não 

estaria avaliando a satisfação com a qualidade das orientações 

exclusivamente, e sim, estaria avaliando este processo dentro da imagem 

global que tem de cada uma das categorias profissionais. 

No que se refere à educação da equipe de enfermagem, os dois 

grupos coincidem quando se trata da unidade de internação e apresentam 

diferença significativa com relação à mesma atitude da equipe que atua na 
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unidade de emergência. Neste caso, a diferença pode estar relacionada com 

características próprias das unidades de emergência, onde gravidade da 

saúde do cliente favorecem a presença de sensações tais como estresse, 

ansiedade, cansaço e impaciência. Estas afetam o estado emocional de 

usuários e profissionais e, com certa freqüência, facilitam a instalação de 

conflitos entre eles. Esta concepção do cotidiano de uma unidade de 

emergência pode levar o gerente a considerar que algumas atitudes dos 

profissionais e dos usuários são esperadas neste ambiente. Novamente nos 

defrontamos com a questão dos juízos de valor preconcebidos, seja em 

relação a uma categoria profissional ou a uma atividade específica. 

No atributo que avalia a cortesia e educação do pessoal que recebe 

o usuário para o atendimento inicial encontrou-se uma grande diferença entre 

os dois grupos. Enquanto o usuário está satisfeito com esta atitude dos 

atendentes, o gerente tem uma percepção bastante negativa. Este resultado 

se torna peculiar ao considerar-se que o atendimento inicial é um ponto de 

grande insatisfação para os dois grupos em dimensões como a tangibilidade e 

a presteza. 

Quais seriam as razões do usuário avaliar positivamente a 

educação e cortesia dos profissionais de um atendimento que considera 

demorado (presteza) e num ambiente desconfortável (tangibilidade)? Esta 

diferença pode estar explicada na importância que esta fase do atendimento 

tem para cada um dos grupos. Para o usuário esta fase está em primeiro lugar, 

com um peso de 29%, entre os fatores que contribuem para o índice de 

satisfação geral com os serviços oferecidos. Em contrapartida, para o gerente 

este fator ocupa o quinto lugar, com 1 0,3%, como constatado na análise de 

correlação entre os atributos e o índice de satisfação geral (ver pág. 101). 

Assim sendo, é esperado que o usuário faça uma análise mais minuciosa do 

atendimento inicial separando cada uma das dimensões presentes neste 

processo, enquanto que o gerente tenderá para uma visão mais generalizada 

do processo sem se preocupar com a individualização de cada uma das 

dimensões envolvidas. Pode-se fazer uma analogia com a análise que um 
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especialista faria sobre um assunto da sua expertise e aquela realizada por 

alguém que conhecesse apenas generalidades sobre o mesmo. Certamente a 

avaliação do especialista terá detalhes e especificidades que o "generalista" 

não teria condições de identificar. 

Tabela 4-6: Itens de avaliação com a empatia como dimensão predominante 

Atributos do atendimento 

Respeito à sua privacidade durante a internação/ 
na emergência/ durante a consulta. 

Clareza das informações que o(a) Sr(a) recebeu 
no atendimento inicial no balcão. 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica que 
o( a) atendeu durante a sua consulta/ internação/ 
emergência. 

Atenção da copeira que servia a comida. 

Atendimento do serviço social durante o período 
em que esteve internado(a) (se teve contato). 

Atendimento da nutricionista (se teve contato). 

Atenção/ interesse da enfermagem que o(a) 
atendeu na emergência. 

Atenção/interesse da equipe de enfermagem que 
. o atendeu durante a sua internação. 

(1) S**: p < .05 

5/NS 
Usuários Gerentes Zc 

(1) 

86,1 30,1 8,26 S** 

85,3 34,0 7,56 S** 

79,5 39,0 5,97 S** 

87,9 69,0 2,79 S** 

94,9 78,9 2,36 NS 

95,8 80,3 2,29 NS 

76,1 61,6 2,14 NS 

85,7 83,1 0,38 NS 

O conjunto de atributos relacionados à dimensão da empatia 

também é constituído por atitudes e sentimentos, portanto sujeitos a um alto 

grau de subjetividade. Neste grupo de atributos há um equilíbrio entre aqueles 

que apresentam e os que não apresentam diferença significativa entre as duas 

populações. Dos atributos já discutidos, em que não existe diferença 

significativa no grau de satisfação, podemos ressaltar que a avaliação do 

usuário em relação às nutricionistas e assistentes sociais depende do fato de 

ter existido contato, o que pressupõe que nem todos os pacientes têm acesso 

a este atendimento. Portanto, estas categorias profissionais teriam um menor 

grau de interação com o cliente do que outras. Neste sentido, a possibilidade 
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de interações ruins entre o cliente e os profissionais em discussão é menor do 

que, por exemplo, nas equipes médicas, de enfermagem e do atendimento 

inicial. Por parte do gerente, o grau de interação entre as diferentes categorias 

profissionais também é variável, dependendo da natureza da atividade 

coordenada. Entretanto uma das características da atividade gerencial é a 

participação de colegiados interdepartamentais onde o gerente acaba tendo 

uma visão do desempenho das diferentes áreas da instituição. Assim sendo, a 

avaliação feita pelo gerente teria uma "extensão" mais ampla do que a do 

usuário. 

Entre os atributos que apresentaram diferença significativas no grau 

de satisfação encontram-se aspectos do atendimento da equipe médica, do 

atendimento inicial, da copeira e do respeito à privacidade. Como já discutido 

anteriormente, a diferença no grau de satisfação com a equipe médica pode 

estar relacionada a juízos de valor a priori. Ao analisar o grau de satisfação do 

usuário por nível de escolaridade e gênero, percebe-se que quanto maior o 

nível de escolaridade, menor o grau de satisfação manifestado pelo usuário. 

Da mesma forma, as mulheres estão mais satisfeitas com o interesse e a 

atenção da equipe médica para com o usuário do que os homens (tabela 4-9). 

Do lado do gerente nota-se que não há diferença significativa no grau de 

satisfação com a equipe médica segundo o nível hierárquico ou em função de 

coordenar atividades de contato direto com o usuário ou não (tabela 4-10). 

Estes resultados sugerem que a opinião do corpo gerencial em relação ao 

corpo clínico é bastante uniforme. 

O respeito à privacidade encontramos a maior diferença entre os 

dois grupos, no conjunto. Isto também pode estar relacionado ao grau de 

importância que este fator tem na formação do índice geral de satisfação, para 

cada grupo. Na classificação, por ordem de importância, dos fatores que 

contribuem para a satisfação geral com o atendimento, (quadros 4-11 e 4-12) 

tem-se que: para o grupo de gerentes este fator está em terceiro lugar, com 

15,78%, enquanto para o de usuários se encontra em penúltimo lugar com 
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9,2%. Portanto, é esperado que o gerente seja mais meticuloso na avaliação 

deste atributo do que o usuário. 

Outra alternativa é que o usuário seja mais tolerante no que se 

refere à invasão de sua privacidade durante o atendimento no hospital. Cabe 

lembrar que boa parte dos procedimentos diagnósticos e terapêuticos implicam 

na exposição do corpo aos profissionais da saúde, assim como, de 

sentimentos e experiências íntimas. Esta característica dos procedimentos 

assistenciais é vista como uma condição sine qua non para a execução 

adequada dos mesmos durante o período de internação, do atendimento de 

emergência e do atendimento ambulatorial. Esta alternativa também explicaria 

a diferença no grau de importância que os dois grupos dão a este atributo. 

A diferença encontrada em relação à clareza das informações 

prestadas no atendimento inicial pode estar relacionada com o grau de 

importância que o atendimento inicial tem para os dois grupos. 

Tabela 4-7: Itens de avaliação com a confiabilidade 
como dimensão predominante 

Atributos do atendimento Usuários Gerentes 

Organização geral desse atendimento inicial. 66,7 21,9 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que 
88,0 53,5 

o{a~ atendia de noite. 

Resultado do tratamento/cirurgia a que se 
submeteu quando esteve em consulta/ 80,2 55,2 
intemado{a} I em emergência. 

Cuidados realizados pela equipe de 
enfermagem no( a) Sr(a) tais como: medir 

97,1 87,3 
pressão, realizar curativos, dar os remédios, 
higienização, etc. 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que 
90,3 85,9 

o{al atendia de dia. 
(1) S**: p < .05 
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Entre os atributos voltados à confiabilidade também a opinião do 

usuário em relação à equipe de enfermagem coincide com a dos gerentes, 

reforçando que a atuação desta equipe contribui para o grau de confiança que 

os dois grupos têm em relação ao hospital. Mesmo assim, deve ser discutida a 

diferença encontrada com relação à equipe que atua no período noturno. 

Neste atributo o gerente manifesta um grau menor de satisfação que o usuário, 

considerando que nos demais atributos relativos à equipe de enfermagem a 

opinião do corpo gerencial coincide com a do usuário. Esta diferença pode 

estar relacionada ao fato de que no período noturno a equipe é configurada 

por plantonistas cujo grau de integração e supervisão não costuma ser o 

mesmo do que o encontrado na equipe do período diurno. 

A diferença encontrada no atributo da organização geral do 

atendimento pode ser explicada pela importância que a fase do atendimento 

inicial representa para cada um dos grupos. 

Com relação ao atributo que avalia a satisfação com o resultado do 

tratamento, a diferença encontrada entre os grupos deve estar relacionada 

com as premissas que determinam o julgamento de cada uma das populações. 

Para o profissional de saúde, principalmente o médico, o resultado do 

tratamento está determinado por aspectos técnicos e o bom resultado tem 

como referência um padrão ideal para aquela determinada situação 

NOGUEIRA (1994). Neste sentido, resultados que fiquem aquém deste 

padrão, mesmo que tecnicamente justificados, não serão plenamente 

satisfatórios. O resultado do tratamento é tão importante para o grupo de 

gerentes que, ocupa o primeiro lugar, com um peso de 29,41%, entre os 

fatores que contribuem para o índice geral de satisfação com o hospital. Já 

para o usuário a questão do resultado do tratamento não é uma questão 

meramente técnica e envolve outros aspectos, como as necessidades da 

família, necessidades emocionais e os objetivos que o levaram a procurar o 

serviço (SITZIA e WOOD apud FITZPATRICK, 1997). Pode-se dizer então, 

que a questão dos resultados nos serviços de saúde não está resolvida e 

faltam ferramentas que permitam uma avaliação mais objetiva do resultado 
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alcançado e não apenas das mudanças do estado de saúde do paciente 

(MALIK e SCHIESCHARI, 1998). 

Ainda no âmbito da confiança deve ser colocado que a despeito da 

diferença encontrada entre usuários e gerentes no grau de satisfação com os 

resultados do tratamento, quando é feita a pergunta direta sobre o grau de 

confiança com o hospital, não existe diferença estatisticamente significativa 

entre os dois grupos. 

Tabela 4-8: Grau de confiança no HU-USP 

Respostas Usuários Gerentes Zc 5/NS 

Bastante confiança + total confiança 76,0 61,5 2,14 NS 

Para GRONROOS (1995) a qualidade percebida pelo cliente (neste 

caso, no tratamento dado ao problema de saúde do usuário) é o resultado da 

avaliação do que era esperado e do que foi experimentado, levando-se em 

consideração a imagem da organização. Por outro, lado a imagem de uma 

instituição está fortemente ligada à confiança que os clientes depositam nela. 

Neste sentido, os resultados encontrados sugerem que apesar do gerente não 

estar tão satisfeito quanto o usuário com o resultado do tratamento, outros 

fatores compensam sua insatisfação quando a questão é avaliar a confiança 

que se tem na instituição. Por exemplo, o fato de que quando o gerente emite 

sua opinião em relação à confiança na instituição em que ele trabalha, de certa 

maneira está emitindo uma opinião sobre ele mesmo. 
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Tabela 4-9: Itens de avaliação com a tangibilidade como dimensão predominante 

S/NS 
Atributos do atendimento Usuários Gerentes Zc 

(1) 

Conforto do guarto onde ficou intemado{a}. 86,8 33,8 7,81 S** 

Conforto/ higiene do local onde o( a) Sr(a) fez a 82,7 32,7 7,37 S** consulta/ foi atendido no setor de emergência. 

Nível de barulho à noite ~ara dormir. 91,3 42,9 7,14 S** 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao 
qual deveria se dirigir logo que entrou no 78,9 30,8 7,09 S** 
hos~ital. 

Tem~eratura da comida. 98,6 55,7 6,33 S** 

Instalações do banheiro do quarto onde ficou 76,3 35,2 6,06 S** 
internado{ a}. 

Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o( a) Sr(a) teve enquanto 66,6 25,8 6,02 S** 
esperava pela consulta/ atendimento de 
emergência I intema~ão. 

A~arência/a~resenta~ão da comida. 97,1 63,4 4,97 S** 

Variedade na comida. 92,7 60,6 4,73 S** 

Quantidade da comida. 93,0 67,6 3,75 S** 

Qualidade/sabor da comida. 86,6 64,8 3,21 S** 

Lim~eza do guarto onde ficou internado~ a~. 86,0 67,6 2,71 S** 

(1) S**: p < .05 

Dois aspectos deste conjunto de atributos já foram discutidos: o fato 

de todos apresentarem diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

e as particularidades da avaliação de aspectos tangíveis por parte do cliente e 

do gerente. Resta a abordagem pela natureza da atividade a que estão 

associados: cinco (5) se referem a aspectos da alimentação e sete (7) a 

aspectos de hotelaria e conforto. 

Mais da metade (58%) dos atributos estão relacionados com 

aspectos da alimentação que apresentam elevados índices de satisfação por 

parte do usuário, que podem estar explicados pela teoria de Maslow. A 

diferença entre os dois grupos em relação a estes aspectos pode-se relacionar 
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ao grau de importância da alimentação dentro do índice geral de satisfação. 

Para o usuário está em terceiro lugar com um peso de 16% e para o gerente 

está em último lugar com um peso de 3,6%. Este resultado é particularmente 

curioso se considerar que a fome é uma necessidade básica a ser atendida 

para qualquer indivíduo. Neste sentido, a importância dada pelo gerente a este 

fator pode estar relacionada com um critério técnico, ou seja, o gerente está 

levando em consideração dimensões técnicas ao avaliar os atributos 

relacionados com a alimentação, dentro do conjunto de fatores que compõem 

a assistência ao paciente, e não apenas o preenchimento de uma necessidade 

fisiológica. 

Com relação aos atributos relacionados com hotelaria e conforto, a 

explicação para a diferença encontrada pode estar nas reflexões de 

DONABEDIAN (1991) sobre o papel do usuário na avaliação da qualidade em 

saúde. Para esse autor, o julgamento que o cliente faz dos serviços de saúde 

é fortemente influenciado pelas relações interpessoais e, em menor grau, por 

aspectos relacionados ao seu conforto e à hotelaria do local. Por sua vez, a 

importância dada a estes aspectos está relacionada a fatores socioeconômicos 

do indivíduo. Esta afirmação é reforçada pelo resultado da classificação, por 

ordem de importância, dos fatores que contribuem para a satisfação geral com 

o atendimento no grupo de usuários e gerentes. Para o gerente, os atributos 

relacionados com as instalações físicas e limpeza estão em quarto lugar, com 

um peso de 14,8%. Para o usuário estão em último lugar com um peso de 

6,9%. Estes resultados sugerem que o usuário do HU-USP é mais tolerante em 

relação a deficiências da estrutura física e hotelaria do que o corpo gerencial 

do hospital. Outra interpretação é que o gerente tem uma preocupação técnica 

com aspectos específicos da hotelaria e conforto, por exemplo, limpeza, 

segurança das instalações físicas, conforto do paciente e da própria equipe. 

Também caberia lembrar que o gerente passa boa parte do seu tempo no local 

do trabalho, portanto é esperada uma influência dos aspectos "cosméticos" no 

seu julgamento da qualidade das instalações. 
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Tabela 4-10: Itens de avaliação com a presteza como dimensão predominante 

S/NS 
Atributos do atendimento Usuários Gerentes Zc 

(1) 

Rapidez do preenchimento dos dados iniciais 93,6 34,7 8,68 S** 

Explicações/orientações sobre o seu problema 79,6 34,5 6,65 S** dadas ~elo médico/ egui~e médica. 

Empenho da equipe médica em resolver os seus 
problemas durante a sua consulta/ internação/ 80,0 41,2 5,72 S** 
emergência. 

Tempo de espera para conseguir o atendimento 55,1 17,5 5,54 S** inicial, no balcão, ~ara abrir uma ficha. 

Tempo de espera para ser atendido(a) quando 
85,3 50,0 5,20 S** tocava a cam~ainha. 

Regularidade nos horários que a comida foi 
94,7 85,9 1,30 NS servida. 

Empenho da equipe de enfermagem em resolver 
88,0 85,9 0,31 NS os seus ~roblemas durante a sua internação. 

Explicações/orientações do seu problema dadas 86,2 85,9 0,04 NS 
eela enferrnaaem. 

(1) S**: p < .05 

O conjunto de atributos com dimensão predominante de presteza 

está relacionado com o atendimento inicial, desempenho da equipe médica, 

desempenho da equipe de enfermagem e alimentação. Avaliam aspectos 

como tempo de resposta, disponibilidade e flexibilidade (empenho) dos 

profissionais, preocupação com o entendimento de orientações e rapidez no 

atendimento. 

No que diz respeito ao empenho dos profissionais observou-se que 

o usuário está satisfeito, tanto na equipe médica como na de enfermagem, 

enquanto o gerente discorda com relação à equipe médica. 

O empenho demonstrado pelo médico em resolver os problemas do 

usuário é um fator fundamental para sua satisfação e um determinante na 

adesão e sucesso do tratamento (SITZIA e WOOD, 1997; GLASGOW e 

ANDERSON, 2000). Neste sentido uma avaliação positiva deste atributo, por 

79 



parte do usuário, envolve muitos mais do que uma simples impressão pessoal, 

especialmente quando associada a uma avaliação positiva do resultado do 

tratamento. Esta associação fortalece a teoria de que a avaliação que o 

gerente faz do corpo clínico é influenciada por um juízo de valor a priori e não 

necessariamente pelo real desempenho da categoria. 

Da mesma maneira a satisfação do usuário com as informações e 

orientações médicas é significativamente maior que a do gerente. ROMM e 

HULKA (1979) encontraram associação estatisticamente significativa, com uso 

de regressão múltipla, entre a qualidade das informações fornecidas pelo 

médico e a satisfação do paciente. Também foi descrita a importância da 

satisfação do usuário para a compreensão das informações médicas e a 

importância destas na adesão e resultado do tratamento. (FITZPATRICK, 

1997; BRANNON e FIEST, 2000). Considerando estes argumentos podemos 

aplicar o mesmo raciocínio do item anterior para explicar a diferença entre os 

dois grupos em relação a este atributo. 

A satisfação com o tempo de espera do atendimento inicial merece 

uma análise diferenciada. O atributo "tempo de espera entre o atendimento 

inicial e o efetivo atendimento em consulta, na emergência ou na internação" 

apresentou um índice médio ponderado de satisfação de 43,5%, o menor dos 

índices manifestados pelo grupo de usuários. Este atributo não foi pesquisado 

no grupo de gerentes. Por ocasião do teste do instrumento, neste grupo, os 

participantes expuseram complexos argumentos visando justificar a 

insatisfação que "certamente seria encontrada junto ao usuário" em relação a 

este item. Frente a esta situação, optou-se por não incluir este atributo no 

questionário dos gerentes, uma vez que as respostas sabidamente teriam um 

grande viés. 

Tabela 4-11: Índice de satisfação do usuário com o tempo de espera entre o 
atendimento inicial e o efetivo atendimento - % 

Índice Consulta Emergência Internação Geral 

Satisfeito a) 59,0 38,6 65,0 43,5 
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Os resultados encontrados junto aos usuários confirmaram a 

"impressão" do gerente e mostram que a insatisfação do usuário em relação ao 

tempo de espera é particularmente elevada no atendimento de emergência. 

Para conhecer a percepção que os usuários e os gerentes têm do 

tempo de espera para o efetivo atendimento em consulta e internação foi 

utilizada uma escala ordinal. Em relação ao tempo de espera para ser atendido 

na emergência, os gerentes foram unânimes em afirmar que, quando o 

problema de saúde de um paciente indica risco da vida, ele é atendido 

imediatamente. Neste sentido a pesquisa da percepção deste tempo não teria 

razão de ser feita, na opinião deles. Novamente, sabendo do viés que as 

respostas teriam, optou-se por pesquisar esta variável apenas no grupo de 

usuários. 

Tabela 4-12: Percepção do tempo de espera entre o atendimento inicial e o 
efetivo atendimento em consulta, na emergência ou na internação em % 

Tempo Consulta Internação Emergência 
Usuário Gerente Usuário Gerente Usuário 

Teve que esperar até 15 minutos * 1,4 * * 20,5 

Teve que esperar até Y2 hora 48,1 16,4 42,2 8,8 17,9 

Teve que esperar de Y2 hora a 1 hora 39,9 37,0 2111 33,3 23 

Teve que esperar de 1 hora a 1 hora e 
Y2 6,0 26,0 4,6 33,3 14,4 

Teve que espe;·ar de 1 hora e Y2 a 2 
horas * 11,0 4,9 14,5 11,8 

Teve que esperar mais de 2 horas 6,0 8,2 27,2 10,1 12,4 

Total 100 100 100 100 100 
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Percepção do tempo para ser atendido em consulta 
Usuãrios e Gerentes 
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Figura 4-11 
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Os resultados demonstram claramente uma diferença entre as duas 

populações. Chama a atenção que, no caso da espera para ser atendido em 

consulta a percepção do usuário é de que este tempo é menor do que a 

percepção do gerente: 88% dos usuários acham que esperam até 1 hora 

contra 54,8% dos gerentes. A diferença nas percepções poderia ser 

explicada pelas expectativas dos dois grupos. Contudo, não é possível fazer 

outras análises, pelas características do instrumento utilizado. 

Percepção do tempo para ser internado 
Usãrios e Gerentes 

50%,. ......................................................................................................................................... . 
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O Usuário •Gerente 

Figura 4-12 
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Quanto ao tempo de espera para ser internado também 

encontramos diferença entre as duas populações. Ressalta-se a existência de 

dois "picos" na distribuição da percepção do usuário enquanto que a da 

percepção dos gerentes tende para uma distribuição normal. Algumas 

considerações merecem ser feitas em relação ao processo de efetivação da 

internação de um paciente. Por exemplo, a liberação de um quarto para 

acomodar um novo paciente depende da interação de várias equipes sujeitas à 

variabilidade da demanda e dos processos assistenciais. 

Isto submete o processo à interferência de diferentes comandos e 

prioridades entre os envolvidos, dificuldade gerencial bastante marcante no 

setor saúde, como referido por SHORTELL e KALUZNY (1993). Neste 

sentido, a variabilidade implícita no processo poderia permitir a existência de 

várias rotinas para um mesmo processo, o que pode justificar o fato de 63% 

dos pacientes terem percebido um tempo de espera de menos de uma hora e 

27% deles de mais duas horas para serem internados. Enquanto isso, o 

gerente considera que o tempo de espera para este processo segue uma 

distribuição normal, dentro da escala utilizada (vide Figura 4-12), com uma 

média em torno de 70 minutos. 

Percepção do tempo de espera para ser atendido na 
emergência por parte do usário 

25%.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20% 

15% 

10% 
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minutos minutos minutos minutos minutos minutos 

Figura 4-13 
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O tempo de espera para ser atendido na emergência corresponde 

ap de maior índice de insatisfação encontrado no grupo de usuários (71 ,4%), · 

sendo que apenas 20,5% dos usuários considera que esperou menos de 15 

minutos. Do lado do gerente temos uma afirmação contundente, de que os 

pacientes são "imediatamente" atendidos quando a gravidade do caso assim o 

indica. Os resultados encontrados podem ser indicativos de que o paciente (ou 

seu acompanhante), por se tratar de um serviço de emergência tenderia a 

superestimar o tempo "real" da espera, ou que boa parte dos casos não requer 

atendimento imediato ou ainda que não é possível oferecer um atendimento 

rápido por inadequação da relação oferta e demanda. 

As reclamações e sugestões dos dois grupos apontam para uma 

inadequação entre oferta e demanda. 

Algumas das manifestações dos usuários: 

Faltam médicos /Faltam enfermeiras. 

~ Aumentou o número de pacientes e o quadro de funcionários se 

manteve o mesmo. 

Em emergência poderiam passar na frente os casos mais graves. 

Algumas das manifestações dos gerentes: 

Deveriam existir médicos exclusivos para a Pronto Atendimento 

~ As enfermeiras do Pronto Socorro estão sobrecarregadas. 

~ A instituição excede sua capacidade operacional adequada. 

Necessidade do controle de demanda: São Paulo inteira está 

procurando o HU, isso inviabiliza o trabalho. 

~ A demanda é maior que a oferta, o que pode comprometer o serviço 

prestado. 

Ainda no âmbito da satisfação com os tempo de atendimento devem 

ser discutidos os atributos: a) Rapidez do preenchimento dos dados iniciais e; 

b) Tempo de espera para conseguir o atendimento inicial, no balcão, para abrir 

uma ficha. Para os dois atributos foi encontrada diferença significativa entre os 
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dois grupos considerados. Também existe uma diferença significativa entre a 

avaliação dos atributos em cada grupo. Usuários e gerentes estão menos 

satisfeitos com o tempo de espera para ser atendido no balcão do que com a 

presteza dos profissionais que preenchem as fichas de atendimento. 

Tabela 4-13: Grau de satisfação com os tempos do atendimento inicial 

Atributo 

Rapidez do preenchimento dos dados iniciais. 

Tempo de espera para conseguir o atendimento 
inicial, no balcão, para abrir uma ficha. 

Usuário 

93,6 

55,1 

Gerente 

34,7 

17,5 

Esta diferença entre fases de um mesmo processo pode ser 

explicada pelos fatores que determinam a velocidade de cada uma: o 

preenchimento de uma ficha é um processo automatizado, dependente da 

habilidade de uma única pessoa, já o tempo de espera para chegar até o 

balcão depende do número de pessoas que está na fila de atendimento. 

4.6 Confiança geral, satisfação geral e predisposição em indicar o 

hospital 

A satisfação do cliente com a qualidade do serviço traz inúmeras 

vantagens para a instituição, especialmente no que diz respeito a sua 

fidelidade. Clientes satisfeitos, além de retornarem para novas compras, 

disseminam informações positivas sobre a empresa tornando-se verdadeiros 

anunciantes ambulantes. Também são mais condescendentes nas situações 

de erros porque uma experiência ruim ocasional é compensada pelas 

experiências prévias positivas. Isto é particularmente válido para fornecedores 

de serviços profissionais (como é o caso do setor saúde) onde a reputação e a 

comunicação verbal são fontes fundamentais para atrair novos clientes 

(LOVELOCK e WRIGHT, 2001). 
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Em relação aos resultados com o índice geral de satisfação dos 

usuários e dos gerentes do HU-USP, encontrou-se uma grande diferença entre 

os dois grupos mostrando, que a satisfação do gerente e a percepção que ele 

tem da satisfação do cliente são muito inferiores à satisfação que o usuário 

manifestou. 

Um índice de satisfação de 78,1 %, na curva de Satisfação -

Fidelidade estaria no limite entre indiferença e afeição pela marca HESHETT 

at a/. ( 1997). Ou seja, não seria um indicador de altíssima fidelidade dos 

usuários do HU-USP. Entretanto, para JONES e SASSER (1996) os hospitais 

encontram-se a priori na Zona de Baixa Competitivade na matriz de relação 

entre competitividade e satisfação/fidelidade. O que significa que os clientes 

se tornam "reféns" deste tipo de instituições e a substituição só acontece em 

casos de altíssima insatisfação. Mesmo assim, ainda depende da possibilidade 

de fazê-lo. 

Pela falta de parâmetros para comparação não é possível fazer uma 

análise específica do índice geral de satisfação encontrado nesta pesquisa em 

relação a outros hospitais. Vale a pena citar os dados de três trabalhos que 

avaliaram satisfação com serviços hospitalares, apesar de terem utilizados 

metodologia e escalas diferentes. 

KOTAKA et a/. (1997) encontraram que 80% dos usuários que 

responderam a pesquisa de satisfação dos hospitais participantes do programa 

CQH/APM, no ano de 1994, avaliaram os serviços como bons e ótimos. 

Em inquérito sobre o grau de satisfação dos consumidores 

americanos com produtos e serviços, no ano de 1998, os hospitais atingiram 

67 em 100 pontos (LIEBER E GRANT, 1998). 

Na pesquisa de satisfação do usuário do SUS, realizada no ano de 

2000, o índice de satisfação com os serviços hospitalares encontrado no Brasil 

como um todo foi de 8 em 1 O pontos, e o maior índice regional foi de 8, 7 

(www.saude.gov.br). 
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Tabela 4-14: Grau de satisfação em relação ao HU-USP como um todo 

Satisfeito = Muito satisfeito + Totalmente satisfeito 
Usuários Gerente Zc S/NS(1) 

Percepção do gerente em relação à 
satisfação que o usuário teria com o HU
USP como um todo 

Grau de satisfação do gerente com o 
atendimento prestado ao usuário pelo HU
USP 
(1) S**: p < .05 

78,1 

47,2 4,56 S** 

38,6 5,82 S** 

No que se refere à predisposição em indicar o HU-USP não se 

encontrou diferença significativa entre os dois grupos sendo que, a referentes 

predisposição em indicá-lo é maior do que o índice de satisfação nos dois 

grupos. A predisposição em indicar o hospital para outros clientes pode ser 

explicada pela relação existente entre satisfação e fidelidade. Entretanto, 

clientes fiéis não necessariamente significam clientes satisfeitos, embora 

clientes satisfeitos tendam a ser fiéis. Ou seja, satisfação provavelmente 

condiciona lealdade, embora o inverso não seja verdade, dependendo do tipo 

de negócio e da relação entre o cliente e fornecedor (FORNELL, 1992). 

Esta observação se consolida com os resultados aqui encontrados: 

o usuário, apesar do índice de satisfação que o coloca no limite entre 

indiferença e afeição, manifesta uma predisposição em indicar o hospital que o 

colocaria na zona de altíssima fidelidade, na curva Satisfação - Fidelidade. 

Muito mais reveladores são os valores encontrados no grupo de gerentes. O 

índice de satisfação os colocaria na zona de deserção em relação à instituição, 

em contrapartida a predisposição em indica-lo está acima da zona de afeição 

pela marca, na referida curva. 

OLIVER (1999) propõe 6 associações entre lealdade e satisfação: 

uma delas considera a existência da satisfação e de variantes de lealdade até 

alcançar a lealdade efetiva, realçando os diversos estágios da lealdade. Uma 

outra considera a associação de forma evolutiva, transformando a satisfação 

em diversos estágios de lealdade, até alcançar a lealdade efetiva, sem a 
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possibilidade de reversão dessa relação, ou seja, lealdade não retoma na 

forma de geração de satisfação. Podemos inferir que a lealdade manifestada 

pelas duas populações está baseada em outros fatores além da satisfação. 

Um dos fatores a considerar, é que se trata de um serviço público 

gratuito. Portanto existiria uma dificuldade de ordem financeira para realizar a 

troca, considerando que existem poucos hospitais públicos na região. Um 

outro é o fato, como já foi discutido, os usuários manifestarem estar bastante 

satisfeitos com o resultado do tratamento a que foram submetidos. Fator já 

descrito por BITNER (1990); HENNING-THURAU e KLEE (1997), que colocam 

o desempenho como um mediador entre satisfação e retenção/lealdade. 

Figura 4-14 Satisfação I Desempenho I Lealdade 

Tabela 4-15: Predisposição a indicar o HU-USP para parentes e amigos 

Predisposição a indicar= Tenho dúvida mas indicaria + Com certeza eu indicaria 
Usuários Gerente Zc S/NS(1) 

Percepção do gerente se o usuário 
indicaria o HU-USP para consulta 
ambulatorial 

Predisposição do gerente em indicar o 
HU-USP para consulta ambulatorial 

Percepção do gerente se o usuário 
indicaria o HU-USP para internação 

Predisposição do gerente 
HU-USP para internação 

(1) NS: Não significativo 
a=5% 

em indicar o 

92,8 0,63 NS 
97,1 

85,7 1,68 NS 

95,6 0,16 NS 
96,7 

88,4 1,22 NS 

O conjunto satisfação/desempenho/lealdade guarda relação com a 

confiança, atributo muito valorizado pelo cliente no momento da escolha de um 

serviço ou produto. Por sua vez, a confiança é um sentimento baseado no 
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conceito que se tem em relação a uma pessoa, instituição ou produto. Um bom 

conceito geralmente está associado a uma imagem de integridade, honradez, 

competência, segurança e decência, entre outros. Qualidades estas 

procuradas pelo consumidor como garantia da confiabilidade de uma empresa 

(SCHIFFMAN e KANUK, 1995). O que significa que a ausência de uma delas 

influenciaria negativamente o grau de confiança na instituição. 

Por outro lado, o consumidor pode aceitar falhas, até graves, desde 

que a instituição se proponha a repará-las e de fato o faça (GRONROOS, 

1995). Ou seja, a confiança entre as instituições e os clientes está pautada no 

respeito com que ele é tratado. 

Os resultados encontrados, embora positivos, não estão nos 

melhores patamares. Valores abaixo de 80 numa escala que vai até 1 00 

podem ser considerados entre bons e regulares. Considerando que não existe 

diferença significativa entre os dois grupos em relação à confiança no HU-USP 

e a grande predisposição em indicá-lo para outros usuários, pode-se inferir 

que os valores encontrados, não denotam necessariamente falta de confiança 

na instituição. Talvez estejam refletindo sentimentos residuais de experiências 

pouco satisfatórias vividas durante a prestação dos serviços. 

Tabela 4-16: Grau de confiança no HU -USP 

Sente confiança = Sinto bastante + total confiança 

Percepção do gerente em relação à 
confiança Que o usuário teria do HU-USP 

Grau de confiança do próprio gerente no 
HU-USP 
(1) NS: Não significativo 

a=5% 

89 

Usuários Gerente 

61,5 
76,0 

61,5 

Zc S/NS(1) 

2,14 NS 

2,14 NS 



4. 7 Satisfação do usuário por sexo e escolaridade 

Uma das preocupações do Marketing é entender o comportamento 

do consumidor e os fatores que interferem na decisão de consumo. Diversas 

características dos consumidores são cruzadas buscando identificar padrões 

de comportamento em relação ao consumo, com a finalidade de definir 

segmentos e descobrir nichos de mercado (SHIFFMAN e KANUK, 1997). Entre 

as variáveis utilizadas encontramos: gênero, renda, escolaridade, estado civil, 

idade, profissão, hobbies, hábitos de leitura, entre outros. 

Neste trabalho optou-se por pesquisar se existe diferença 

significativa na satisfação do usuário em função do gênero e escolaridade. 

Para testar as hipóteses propostas aplicou-se o teste de qui-quadrado aos 

resultados dos atributos de atendimento. 

O resultado do teste revelou diferença estatisticamente significativa 

com relação à escolaridade nos 42 atributos (p:<.01) e (p<.05). Ou seja, 

rejeitamos H3 em 100% dos atributos, o que equivale a dizer que existe 

diferença significativa no grau de satisfação do usuário dependendo do grau 

de escolaridade. 

A diferença entre a satisfação e os graus de escolaridade definidos 

nesta pesquisa não segue um padrão geral. Em 20 atributos do total 

pesquisado percebe-se que quanto maior a escolaridade, menor é a satisfação 

do cliente. Já foi descrito que indivíduos com maior escolaridade costumam 

ser mais críticos em relação aos atributos de qualidade dos serviços e 

produtos que consomem (SCHIFFMAN e KANUK, 1997). Com relação a 

serviços de saúde já se encontrou relação similar (WEISS, 1988); entretanto, 

TURRINI (2001) não encontrou variação no grau de satisfação relacionada ao 

grau de escolaridade. Estes resultados aparentemente contraditórios, sugerem 

que influência da escolaridade sobre a percepção do usuário em relação à 

qualidade de serviços de saúde, não segue um padrão rígido, devendo estar 

associada a outros fatores derivados da própria instrução do indivíduo . 
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Os atributos em que se encontrou menor insatisfação em relação ao 

acréscimo de escolaridade também não apresentam um padrão definido de 

comportamento. Neles estão representadas várias categorias profissionais e 

] diversas fases do atendimento ao paciente. Também não guardam relação 

com nenhuma das dimensões da qualidade em particular. 

Atributos com diferença significativa no grau de satisfação do 

usuário em relação ao acréscimo de escolaridade: 

Cortesia/ educação da pessoa que o recebeu para preencher uma ficha 
com os seus dados pessoais e a razão da sua ida ao hospital. 

Orientação para sua alimentação em casa, após saída do hospital. 

Organização geral desse atendimento inicial. 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atendia de noite. 

Clareza das informações que recebeu para o atendimento inicial no 
balcão. 

Respeito à sua privacidade durante o atendimento. 

Atenção da copeira que servia a comida. 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica que o atendeu. 

Rapidez no preenchimento dos dados iniciais. 

Tempo de espera para conseguir abrir uma ficha no balcão. 

Tempo de espera para ser atendido em consulta I emergência/ internação. 

Empenho da equipe médica em resolver os seus problemas. 

Explicações/orientações sobre o seu problema dadas pela equipe médica. 

Explicações/orientações do seu problema dados pela enfermagem. 

Regularidade nos horários que a comida foi servida. 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao qual deveria se dirigir logo 
que entrou no hospital. 

Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que teve enquanto 
esperava pelo atendimento. 

Variedade na comida. 

Qualidade/sabor da comida. 

Conforto do quarto onde ficou internado. 

Com relação ao gênero, o teste revelou diferença estatisticamente 

significativa (p:<.01) em 35 dos atributos. Complementarmente não se 
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encontrou diferença significativa em 7 atributos. Com base neste resultado 

rejeitamos H2 em 83% dos atributos, o que equivale a dizer que existe 

diferença significativa no grau de satisfação entre homens e mulheres com 

relação a esses atributos. 

Da mesma forma aceitamos H2 para os sete atributos em que não 

se encontrou diferença estatisticamente significativa. Seis (6) deles referem-se 

ao desempenho da equipe de enfermagem, indicando que a satisfação com o 

desempenho desta categoria profissional é bastante uniforme dentro do grupo 

de usuários, podendo ser considerado um fator diferencial do atendimento do 

HU-USP. A seguir, os atributos que não apresentaram diferença significativa 

de satisfação entre homens e mulheres: 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atendia de dia. 

Tempo de espera para ser atendido em consulta I emergência/ 
internação. 

Empenho da equipe médica em resolver os seus problemas. 

Explicações/orientações sobre o seu problema dadas pela equipe 
médica. 

Explicações/orientações do seu problema dados pela enfermagem. 

Educação da enfermagem que o atendeu na internação. 

Orientação para sua alimentação em casa, após saída do hospital. 

WALKER (1995), em inquérito sobre o comportamento de 

consumidores, revelou que em mais da metade das ocasiões de compra de um 

casal, a decisão é da mulher. Na escolha de um novo médico esta 

porcentagem chega a 55%. Nesta pesquisa descobriram-se 11 atributos em 

que a satisfação das mulheres é significativamente maior que a dos homens 

com um índice maior de 90% e 12 atributos em que a satisfação do homem é 

significativamente maior com índices acima de 90% e 6 deles com um índice 

de 100% de satisfação. No estudo de WEISS (1988) encontrou-se um maior 

índice de satisfação nas mulheres, do que nos homens usuários de serviços 

de saúde. Já TURRRINI (2001) encontrou exatamente o oposto, os homens 

estão mais satisfeitos do que as mulheres. Este estudo mostra um equilíbrio 

entre os sexos, em relação à quantidade de atributos que geram maior 

satisfação para cada um deles. 
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Quadro 4-6: Atributos em que apresentaram diferença entre os sexos e um grau 
de satisfação > 90% nos homens ou mulheres 

HOMENS MULHERES 

Cortesia/ educação da pessoa que o( a) Cuidados realizados pela equipe de 
recebeu para preencher uma ficha com os enfermagem no( a) Sr(a}, tais como: medir 
seus dados pessoais e a razão da sua ida ao pressão, realizar curativos, dar os remédios, 
hospital. higienização, etc. 

Educação do médico/ equipe médica que o( a) Educação do médico/ equipe médica que o 
atendeu. -Geral atendeu na internação. 

Respeito à sua privacidade durante o Atenção/interesse do médico/ equipe médica 
atendimento. que o atendeu. 

Atenção/ interesse da enfermagem que o(a) Empenho da equipe médica em resolver os 
atendeu durante a internação. seus problemas. 

Empenho da equipe de enfermagem em 
Explicações/orientações sobre o seu 

resolver os seus problemas durante a 
problema dadas pela equipe médica. 

internação. 

Atendimento da nutricionista (se teve Resultado do tratamento/cirurgia a que se 
contato). submeteu 

Regularidade nos horários que a comida foi Orientação para continuidade do tratamento, 
servida. após saída do hospital. 

. Atenção da copeira que servia a comida. Variedade na comida 

Temperatura da comida. Internação Qualidade/sabor da comida. 

Aparência/apresentação da comida. Quantidade da comida. 

Nível de barulho à noite para dormir. 
Atendimento do serviço social durante o 
período em que esteve internado. 

Limpeza do quarto onde ficou internado( a). 

Observa-se que a maioria dos atributos que proporcionaram um alto 

grau de satisfação às mulheres referem-se ao desempenho da equipe médica 

e resultados do tratamento. Já para os homens a maioria dos atributos que lhe 

proporcionaram alta satisfação referem-se a aspectos do relacionamento 

cliente-profissional na maioria das categorias profissionais pesquisadas. Esta 

diferença ente sexos evidencia qu,e de fato homens e mulheres olham de 

maneira diferente para os aspectos da qualidade dos serviços de saúde. Por 

estes resultados pode-se dizer que as mulheres associam a qualidade com o 

desempenho da equipe médica e resultado do tratamento e os homens com as 

atitudes e comportamento dos profissionais de saúde. 
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Tabela 4-17: Satisfação do usuário por grau de escolaridade e sexo 

Grau de escolaridade Sexo 

Atributos 1° Grau/ 1°Grau/ S/NS S/NS 

Primário Ginásio 
2!' Grau/ Superior ""asculin<J Feminino 

(18a4") I (5" a 8") 
Colegial (1) (1) 

Cortesia/ educação da pessoa que o( a) recebeu para 
preencher uma ficha com os seus dados pessoais e a 
razão da sua ida ao hospital. Consolidado* 93,3% 88,4% 85,7% 85,4% S*** 91,3% 88,2% S*** 

Educação do médico/ equipe médica que o( a) atendeu. 
Consolidado* 89,5% 90,5% 91,6% 85,1% S*** 90,7% 89,4% S*** 

Educação do médico/ equipe médica que o( a) atendeu. 
Internação 86,0% 98,9% 98,1% 96,2% S*** 85,5% 98,5% S*** 

Orientação para continuidade do tratamento, após 
salda do hospital. Internação 82,5% 100,0% 91,9% 96,2% S*** 81,9% 96,5% S*** 

Organização geral desse atendimento inicial. 
Consolidado* 78,1% 73,7% 61,3% 44,9% S*** 63,3% 68,6% S*** 

ResuHado do tratamento/cirurgia a que se submeteu. 
Consolidado* 84,3% 86,3% 68,1% 80,4% S*** 84,4% 77,8% S*** 

ResuHado do tratamento/cirurgia a que se submeteu. 
Internação 76,8% 100,0% 92,3% 96,2% S*** 78,3% 95,9% S*** 

Cuidados realizados pela equipe de enfermagem no( a) 
Sr(a), tais como: medir pressão, realizar curativos, dar 
os remédios, higienização, etc. Internação 89,5% 98,9% 100,0% 100,0% S*** 92,8% 98,5% S*** 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que o( a) 
atendia de noite. Internação 90,0% 92,4% 86,8% 77,8% S*** 92,1% 86,9% S*** 

Clareza das informações que o( a) Sr(a) recebeu para o 
atendimento inicial no balcão. Consolidado* 90,7% 83,0% 82,5% 78,5% S*** 87,0% 84,3% S*** 

Respeito à sua privacidade durante o atendimento. 
Consolidado* 89,3% 89,3% 85,9% 80,0% S*** 86,8% 85,7% S*** 

Respeito à sua privacidade durante o atendimento. 
Internação 90,0% 92,5% 98,1% 100,0% S*** 100,0% 89,1% S*** 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica que o( a) 
atendeu. Consolidado* 84,3% 88,1% 71,8% 77,4% S*** 81,3% 78,4% S*** 

Atendimento da nutricionista (se teve contato). 
Internação 90,5% 100,0% 96,1% 100,0% S*** 100,0% 94,2% S*** 

Atenção da copeira que servia a comida. Internação 91,2% 87,0% 81,7% 88,9% S*** 92,1% 86,8% S*** 

Atenção/ interesse da enfermagem que o( a) atendeu 
durante a internação. 76,8% 91,5% 96,3% 100,0% S*** 92,8% 83,5% S*** 

Conforto (instalações/ poHronas/ àgua/ banheiros, etc) 
que o( a) Sr(a) teve enquanto esperava pelo 
atendimento 78,5% 58,1% 73,8% 31,6% S*** 65,6% 67,2% S*** 

Explicações/orientações sobre o seu problema dadas 
pela equipe médica. Internação 79,1% 98,9% 85,go..{, 73,9% S*** 69,8% 94,0% S*** 

Empenho da equipe de enfermagem em resolver os 
seus problemas durante a internação. 83,8% 91,4% 98,1% 100,0% S*** 91,4% 86,9% S*** 

Tempo de espera para ser atendido( a) quando tocava a 
campainha. Internação 74,4% 88,7% 90,5% 82,1% S*** 78,2% 88,4% S*** 

Regularidade nos horários que a comida foi servida. 
Internação 92,4% 98,9% 97,2% 70,4% S*** 100,0% 93,2% S*** 

Facilidade de localizaçao do balcão/ pessoa ao qual 
deveria se dirigir logo que entrou no hospital. 
Consolidado* 84,8% 87,9% 81,2% 73,7% S*** 78,2% 79,3% S*** 

Temperatura da comida. Internação 98,7% 100,0% 97,2% 96,2% S*** 100,0% 98,1% S*** 

Aparência/apresentação da comida. Internação 100,0% 93,5% 98,1% 92,7% S*** 100,0% 96,3% S*** 

Quantidade da comida. Internação 98,7% 86,0% 96,3% 100,0% S*** 89,5% 94,0% S*** 

Variedade na comida. Internação 91,1% 92,4% 97,2% 73,9% S*** 75,0% 97,7% S*** 

94 



Continuação Tabela 4-17: 

Atributos 

Qualidade/sabor da comida. Internação 

Nivel de barulho à noite para dormir. Internação 

Limpeza do quarto onde ficou internado( a). 

Instalações do banheiro do quarto onde ficou 
internado( a). 

Atendimento do serviço social durante o período em 
que esteve internado( a) (se teve contato). Internação 

Rapidez do preenchimento dos dados iniciais. 
Consolidado* 

Tempo de espera para conseguir abrir uma ficha no 
balcão. Consolidado* 

Empenho da equipe médica em resolver os seus 
problemas. Internação 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica que o( a) 
atendeu. Internação 

Conforto do quarto onde ficou internado( a). 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que o( a) 
atendia de dia. Internação 

Explicações/orientações do seu problema dados pela 
enfermagem. Internação 

Tempo de espera para ser atendido em consulta I 
emergência/ internação. Consolidado* 

Empenho da equipe médica em resolver os seus 
problemas. Consolidado* 

Explicações/orientações sobre o seu problema dadas 
pela equipe médica. Consolidado* 

Educação da enfermagem que o( a) atendeu na 
internação 

Orientação para sua alimentação em casa, após saída 
do hospital. Internação 

Consolidado= lnternação+Consulta+Emergência 
(1) s-·: p<.01 s-: p<.05 S*: p<.1o 

Grau de escolaridade 

1°Grau/ 1° Grau/ 
Primãrio Ginãsio 

'Z'Graul 
Superior 

(1 8 a 48
) (58 a 8") 

Colegial 

88,6% 80,6% 92,5% 63,1% 

87,6% 92,4% 91,5% 88,9% 

86,0% 90,3% 75,5% 92,7% 

86,0% 86,0% 62,9% 85,4% 

100,0% 100,0% 97,8% 100,0% 

95,0% 93,6% 93,5% 87,0% 

66,0% 66,1% 54,7% 50,7% 

84,8% 97,9% 85,9% 92,7% 

83,8% 97,9% 97,2% 96,2% 

91,8% 86,0% 85,9% 85,4% 

84,8% 92,5% 98,1% 100,0% 

84,8% 91,4% 91,5% 77,8% 

50,0% 49,4% 38,6% 36,7% 

82,3% 83,0% 76,7% 76,5% 

83,7% 83,9% 75,0% 72,3% 

93,0% 93,6% 95,3% 100,0% 

95,2% 85,2% 97,9% 70,4% 

Sexo 

S/NS S/NS 

(1) ~asculino Feminino (1) 

s-· 71,4% 90,6% S*** 

S** 100,0% 88,8% S*** 

S*** 92,7% 83,9% S*** 

S*** 68,3% 78,8% S*** 

S*** 83,3% 99,1% i S*** 

I 
s-· 95,8% 92,3% I S*** 

S*** 57,0% 54,0% I S*** 
I 

S*** 85,5% 92,5% S*** 

S*** 92,8% 94,8% S** 

S*** 84,1% 87,6% S** 

S*** 91,5% 89,9% NS 

S*** 85,4% 86,5% NS 

S*** 43,3% 43,6% NS 

S*** 80,5% 79,7% NS 

S*** 79,9% 79,5% NS 

S*** 92,8% 91,4% NS 

S*** 89,2% 89,5% NS 

4.8 Percepção da satisfação por parte dos gerentes em relação ao nível 

hierárquico e tipo de área 

Uma das premissas da gestão contemporânea é a de que a 

qualidade é definida pelo cliente. Portanto, é importante conhecer suas 

expectativas e anseios para oferecer-lhe produtos e serviços que ele 

reconheça como de boa qualidade. Também se advoga que a qualidade é 

responsabilidade de todos na organização. 
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Estes conceitos inspiraram as hipóteses para pesquisar se existe 

diferença na percepção do gerente em relação ao nível hierárquico e ao fato 

de gerenciar, ou não, atividades de contato freqüente com o cliente. Para 

testar as hipóteses propostas aplicou-se o teste qui-quadrado aos resultados 

dos atributos de atendimento. 

O resultado do teste revelou diferença estatisticamente significativa 

no grau de satisfação com relação ao nível hierárquico em 4 atributos (p:<0.1) 

e (p<.OS). Ou seja, aceitamos H4 para 43 dos atributos de atendimento, ou 

que significa que não existe diferença significativa entre a percepção da 

satisfação do cliente e o nível hierárquico do gerente. 

Este resultado indica que as opiniões do corpo gerencial em relação 

aos atributos de atendimento são bastante uniformes. Os itens em que se 

encontrou diferença significativa são: 

Educação da enfermagem para com usuário. 

Atenção da copeira que serve a comida. 

Atendimento do serviço social durante o período em que o usuário 
está internado. (se teve contato). 

Rapidez do preenchimento dos dados iniciais. 

Nos três primeiros encontrou-se que a satisfação percebida pela 

alta gerência é maior do que a percebida pelas gerências intermediária e 

operacional. Já no atributo de rapidez do preenchimento dos dados iniciais, a 

alta gerencia apresenta um menor índice de satisfação. Considerando que no 

conjunto geral de atributos a opinião das três categorias é bastante uniforme 

estes dados não teriam um significado especial. 

Em relação ao fato de coordenar áreas de contato freqüente com o 

cliente, ao aplicar o teste de qui-quadrado encontrou-se diferença 

estatisticamente significativa em 6 atributos (p:<.1) e (p<.OS). Ou seja, aceita

se Hs para 41 dos atributos, o que significa que não existe diferença 

significativa entre a percepção da satisfação do usuário por parte do gerente e 

o fato da área coordenada por ele ter ou não ter contato direto com o cliente. 
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seguintes: 

Os atributos em que se encontrou diferença significativa são os 

Organização geral do atendimento inicial. 

Clareza das informações que o usuário recebe para o atendimento 
inicial no balcão. 

Atendimento do serviço social durante o período em que o usuário 
esteve internado. (se teve contato). 

Tempo de espera para atender o usuário quando este toca a 
campainha. Internação 

Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o hospital 
oferece ao usuário enquanto este espera pela consulta/ atendimento 
de emergência I internação. 

Quantidade da comida. 

Em todos eles identificou-se que a satisfação dos gerentes que não 

atuam junto ao cliente é maior do que a dos que atuam em áreas de contato 

direto. Este resultado pode significar que os gerentes das áreas com contato 

direto com o cliente têm um conhecimento mais preciso do desempenho 

institucional em relação a estes atributos. Assim sendo, a avaliação deles 

seria mais crítica que a do grupo de gerentes que não têm contato com o 

cliente. Porém, como no conjunto geral a opinião dos dois grupos de gerentes 

é muito uniforme, estes resultados não teriam um grande significado. 

Tabela 4-18: Percepção do gerente por nível hierárquico e área 

Nível Hierárquico Relacionamento 

S/NS SINS 
Atributos Gerência Gerência Tem Não tem 

Alta 
Inter- Opera-

(1) 
contato contato 

(1) 
Gerência 

mediãria cional c/ cliente c/ cliente 

Atenção da copeira que serve a comida. Internação 81,8% 48,0% 76,7% S** 70,0% 65,4% NS 

Atendimento do serviço social durante o período em que o 
90,9% 64,0% 86,7% S* 87,5% 69,2% S* 

usuário está internado. (se teve contato). 

Educação da enfermagem para com usuário. Internação 100,0% 64,0% 76,7% S* 75,0% 76,9% NS 

Rapidez do preenchimento dos dados iniciais. Consolidado* 18,2% 40,0% 46,7% S* 30,0% 50,0% NS 

Organização geral do atendimento inicial. Consolidado* 10,0% 16,0% 30,0% NS 20,0% 28,0% S** 

Clareza das informações que o( a) Sr(a) recebeu para o 
30,0% 44,0% 43,3% NS 30,0% 56,0% S** 

atendimento inicial no balcão. Consolidado* 
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Continuação Tabela 4-18: 

Nível Hierárquico Relacionamento 

S/NS S/NS 
Atributos Gerência Gerência (1) Tem Não tem {1) Alta Inter- Opera- contato contato Gerência mediãria cional c/ cliente c/ cliente 

Tempo de espera para atender o usuário quando este toca a 
63,6% 40,0% 56,7% NS 37,5% 69,2% S"'* campainha. Internação 

Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o 
hospital oferece ao usuário enquanto este espera pela 

30,0% 40,0% 20,0% NS 20,0% 44,0% s-consulta/ atendimento de emergência I internação. 
Consolidado* 

Quantidade da comida. Internação 90,9% 60,0% 60,0% NS 57,5% 80,8% S** 

Cortesia/ educação da pessoa que recebe os usuários para 
preencher os dados pessoais e a razão da sua ida ao 63,6% 64,0% 55,2% NS 56,4% 61,5% NS 
hospital. Consolidado* 

Educação do médico/ equipe médica para com o usuário. 
45,5% 56,0% 70,0% NS 55.0% 69,2% NS Internação 

Educação do médico/ equipe médica para com o usuário. 
18,2% 24,0% 28,6% NS 23,1% 32,0% NS Emergência 

Educação da enfermagem que o( a) atendeu. Emergência 27,3% 40,0% 46,7"/o NS 42,5% 42,3% NS 

Orientação para continuidade do tratamento, após salda do 
72,7% 64,0% 73,3% NS 67,5% 76,9% NS hospital. Internação 

Orientação para sua alimentação em casa, após saída do 
90,9% 66,7% 73,3% NS 80,0% 64,0% NS hospital. Internação 

Resultado do tratamento a que se submete o usuário. 
72,7% 84,0% 86,7% NS 80,0% 92,3% NS Internação 

Resultado do tratamento a que se submete o usuário. 
20,0% 24,0% 30,0% NS 30,8% 26,9% NS Emergência 

Cuidados realizados pela equipe de enfermagem no usuário 
tais corno: medir pressão, realizar curativos, dar os remédios 90,9% 84,0% 86,7% NS 87,5% 84,6% NS 
- Internação. 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atende 
100,0% 76,0% 86,7% NS 85,0% 84,6% NS durante o dia. Internação 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atende 
54,5% 36,0% 63,3% NS 50,0% 53,8% NS durante a noite. Internação 

Respeito à privacidade do usuário durante a internação. 36,4% 24,0% 41,4% NS 28,2% 46,2% NS 

Respeito à privacidade do usuário durante o atendimento na 
9,1% 12,0% 20,0% NS 10,0% 23,1% NS emergência. 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica para com o 
63,6% 60,0% 60,0% NS 57,5% 69,2% NS usuário. Internação. 

Atenção/interesse do médico/ equipe médica para com o 
9,1% 20,0% 17,2% NS 17,9% 15,4% NS 

usuário. Emergência. 

Atenção/ interesse da enfermagem para com o usuário. 
100,0% 72,0% 83,3% NS 80,0% 84,6% NS 

Internação. 

Atenção/ interesse da enfermagem para com o usuário. 
27,3% 24,0% 31,0% NS 25,6% 34,6% NS 

Emergência. 

Atendimento da nutricionista (se teve contato). Internação 90,9% 68,0% 83,3% NS 75,0% 84,6% NS 

Tempo de espera para conseguir o atendimento inicial. (abrir 
9,1% 20,0% 16,7% NS 17,5% 15,4% NS uma ficha) Consolidado* 

Empenho da equipe médica em resolver os problemas do 
54,5% 60,0% 60,0% NS 60,0% 61,5% NS 

usuário durante a internação. 
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Continuação Tabela 4-18: 

Atributos 

Empenho da equipe médica em resolver os problemas do 
usuário durante o atendimento de emergência. 

Explicações/orientações sobre o problema dadas pela equipe 
médica ao usuário. Internação 

Explicações/orientações sobre o problema dadas pela equipe 
médica ao usuário. Emergência. 

Empenho da equipe de enfermagem em resolver os 
problemas do usuário durante a internação. 

Explicações/orientações do problema dados pela 
enfermagem ao usuário. Internação 

Explicações/orientações do problema dados pela 
enfermagem ao usuário. Emergência 

Regularidade nos horários em que a comida é servida. 
Internação 

Facilidade de focalizaçao do balcão/ pessoa ao qual deveria 
se dirigir logo que entra no hospital. Consolidado* 

Conforto para o usuário no setor de emergência 

Higiene do local no setor de emergência. 

Temperatura da comida. Internação 

Aparência/apresentação da comida. Internação 

Variedade na comida. Internação 

Qualidade/sabor da comida. Internação 

Nível de barulho á noite para dormir. lnternaçao 

Conforto do quarto. lnternaçao 

limpeza do quarto. Internação 

Instalações do banheiro do quarto. Internação 

* Consolidado = lnternaçao+Consulta+Emergência 
(1) 5***: p<.01 5**: p<.05 S*: p<.10 

Nível Hierárquico 

Gerência Gerência 
Alta Inter- Opera-

Gerência 
mediá ria cional 

9,1% 32,0% 27,6% 

36,4% 48,0% 56,7% 

9,1% 24,0% 17,2% 

100,0% 80,0% 83,3% 

100,0% 84,0% 80,0% 

27,3% 32,0% 43,3% 

90,9% 80,0% 86,7% 

27,3% 39,1% 36,7% 

9,1% 4,0% 16,7% 

18,2% 16,0% 26,7% 

63,6% 41,7% 56,7",{, 

72,7% 52,0% 66,7% 

81,8% 56,0% 50,0% 

81,8% 56,0% 60,0% 

36,4% 44,0% 46,7% 

36,4% 36,0% 30,0% 

54,5% 72,0% 70,0% 

45,5% 36,0% 30,0% 

Relacionamento 

5/N5 
Tem Não tem (1) 

contato contato 
c/ cliente cl cliente 

NS 35,9% 19,2% 

NS 42,5% 61,5% 

NS 17,9% 19,2% 

NS 85,0% 84,6% 

NS 82,5% 88,5% 

NS 32,5% 42,3% 

NS 87,5% 80,8% 

NS 34,2% 40,0% 

NS 10,0% 11,5% 

NS 20,0% 26,9% 

NS 46,2% 61,5% 

NS 57,5% 69,2% 

NS 60,0% 57,7% 

NS 62,5% 61,5% 

NS 45,0% 46,2% 

NS 35,0% 34,6% 

NS 70,0% 61,5% 

NS 35,0% 34,6% 

4.9 Fatores que contribuem para a satisfação do cliente - Grupos de 

usuários e gerentes 

SINS 

(1) 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Para esta análise os atributos foram agrupados de acordo com os 

seguintes critérios: 
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equipe médica: todos os atributos que se referiam a qualidades do 

atendimento da equipe médica (educação, interesse, empenho); 

equipe de enfermagem: todos os atributos que se referiam a qualidades 

do atendimento da equipe enfermagem (educação, interesse, empenho, 

resposta à campainha); 

instalações físicas e limpeza: todos os atributos relacionados ao 

conforto e limpeza; 

alimentação: todos os atributos relacionados à qualidade da comida e o 

atendimento da nutricionista e da copeira; · 

atendimento inicial: todos os atributos relacionados à recepção do 

paciente, os procedimentos burocráticos de identificação, agendamento 

e informações institucionais (rapidez, cortesia, clareza); 

resultado do tratamento: engloba a questão direta do resultado com o 

tratamento e as orientações para continuidade após alta; 

respeito à privacidade: também conta com uma questão direta e soma

se a ela o item do nível de barulho para dormir. 

No grupo de gerentes foram analisadas as repostas de todos os 

indivíduos. Já no grupo de usuários só foram analisadas as respostas dos 

usuários que passaram pela internação, por ser o grupo em que foram 

pesquisados todos os atributos. 

As respostas destes grupos de atributos, nas duas populações, 

foram submetidas ao teste de regressão múltipla pãra identificar a importância 

de cada grupo na explicação da satisfação dos usuários segundo a visão dos 

mesmos e dos gerentes. Para cada fator foi atribuído um peso (em 

porcentagem) em relação ao coeficiente de correlação encontrado. 
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Tabela 4-19: Fatores do atendimento e sua importância no índice geral de 
satisfação na visão do gerente 

Fatores de atendimento Coeficiente de Peso% 
regressão 

Resultado do tratamento 0,764 29,41 

Equipe médica 0,511 19,67 

Respeito à privacidade 0,410 15,78 

Instalações físicas e limpeza 0,384 14,78 

Atendimento inicial 0,268 10,31 

Equipe de enfermagem 0,165 6,35 

Alimentação 0,095 3,65 

Total 100 

O teste de regressão múltipla revelou que para os gerentes o fator 

mais importante na satisfação do usuário do hospital é o resultado do 

tratamento e, em segundo lugar, a atuação da equipe médica, confirmando a 

associação que os profissionais de saúde fazem entre os resultados dos 

cuidados à saúde e o desempenho técnico dos médicos, conceito esse já 

discutido no decorrer do trabalho. Cabe lembrar que o grupo de gerentes é 

composto por diferentes categorias profissionais. 

A importância dada ao respeito à privacidade do paciente (terceiro 

lugar) indica que o gerente está preocupado com o grau de exposição a que é 

submetido o paciente por ocasião dos procedimentos assistenciais e que uma 

excessiva exposição é per<?ebida como um fator de grande insatisfação para o 

usuário. 

Destaca-se a atenção que apesar, do alto grau de satisfação com o 

desempenho da equipe de enfermagem, este fator do atendimento não é 

considerado como de grande importância (penúltimo lugar) na satisfação do 

usuário, por parte do corpo gerencial. Talvez isto se deva ao fato da qualidade 

do trabalho desta equipe já ser considerada uma característica própria da 
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instituição. Portanto, na opinião do gerente, não seria mais um fator 

diferencial. 

A importância dada às instalações físicas reflete a preocupação do 

gerente com o conforto e a segurança do paciente como um fator que 

influencia a satisfação do usuário. Deve-se lembrar que para DONABEDIAN 

(1992) a importância dada a estes fatores está intimamente ligada ao perfil 

socioeconômico do indivíduo. Considerando que mais de 85% dos gerentes 

têm escolaridade mínima de terceiro grau, fazendo parte de um grupo 

diferenciado da população, explica-se a relevância que estes indivíduos dão 

para estes fatores. 

O grau de importância dado ao atendimento inicial e à alimentação 

indica que, para o gerente, as atividades de apoio à assistência não teriam 

tanta influência na satisfação do usuário, uma vez que, na sua opinião, o mais 

importante é o resultado do tratamento. 

Tabela 4-20: Fatores do atendimento e sua importância no índice geral de 
satisfação na visão do usuário 

Fatores de atendimento Coeficiente de Peso% 
regressão 

Atendimento inicial 0,492 29,0 

Resultado do tratamento 0,29 17,1 

Alimentação 0,279 16,4 

Equipe de enfermagem 0,192 11,3 

Equipe médica 0,172 10,1 

Respeito à privacidade 0,157 9,2 

Instalações físicas e limpeza 0,117 6,9 

Total 100 

Do lado o usuário, o teste revelou que o mais importante para sua 

satisfação é o atendimento inicial e, em segundo lugar, o resultado do 

tratamento. 
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Isto se explica através de conceitos da área de Marketing que 

definem o primeiro contato do cliente com a empresa como um fator 

fundamental para a efetivação da venda. Ou seja, se este contato for 

insatisfatório existe uma grande probabilidade de se perder este cliente e 

haverá uma grande dificuldade para atrai-lo novamente. 

A importância dada ao resultado do tratamento confirma a opinião 

de vários autores.. citados no decorrer do trabalho, de que o cliente dos 

serviços de saúde, os procura na busca de uma solução para determinado 

problema de saúde. Ou seja, mesmo com o entendimento de resultado 

diferente para usuários e profissionais do setor, no fundo o que o cliente quer 

é a mesma coisa que o profissional considera importante: o resultado do 

cuidado à saúde. 

Os valores encontrados em relação às equipes médica e de 

enfermagem sugerem que, para o usuário, as duas categorias têm a mesma 

importância para ele. A relevância dada à alimentação pode estar associada 

ao conceito bastante arraigado na população, de que a alimentação é 

importante no fortalecimento do corpo contra as doenças. Os fatores 

relacionados ao respeito à privacidade e às instalações físicas já foram 

abordados anteriormente por meio de sua relação com características sócio

econômicas do indivíduo e pelas características específicas dos 

procedimentos da assistência em saúde. 

Fatores de atendimento e seu respectivo peso 
na satisfação 

Usuário versus Gerente 

Atendimento inicial ~~~~~~~~:r:::: 
ResuHado do tratamento ~ 

Alimentação f---I ~ 

Equipe de enfermagem ~~~-~ 
Equipe médica ~~~~~==~==:::~] 

Respeito à privacidade ~~~~~~~~~-~--~~ 
Instalações físicas e limpeza J 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

O GERENTE I!! USUÁRIO 

Figura 4-15 
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4.1 O Manifestações dos usuário e gerentes 

Tabela 4-21: Sugestões e reclamações feitas pelos usuários em relação ao HU 
- (% RM) 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Tempo para Atendimento de Emergência: 
Agilizar o atendimento de emergência que leva de 40 minutos até 2 
horas./ Em emergência poderiam passar na frente os casos mais 
graves./ No pronto atendimento leva horas para ser atendido mesmo 
se estiver passando mal./ Triagem é muito demorada. 

Demora entre o Tempo de Marcação e a Efetivação da Consulta: 
Demora muito entre o tempo de marcação e a efetivação da 
consulta./ Demora de três a quatro meses para passar na consulta./ 
Consultas de urgência demora 20 dias para atender./ Dermatologia só 
passa em consulta quartas-feiras às 19 horas./ Serviço de telefone 
para marcar consulta está sempre ocupado. 

Tempo de Espera para Atendimento: 
No dia da consulta demora a ser atendido (média de 2 horas)./ Nunca 
atendem no horário./ O tempo de espera entre a abertura da ficha até 
a internação é demorada./ Médicos atendem retornos não 
agendados./ Médicos não são pontuais nas consultas. 

Falta de Médicos/Enfermeiras: 
Faltam médicos./ Deveriam ter mais médicos especialistas (otorrinos, 
oftalmos, ortopedistas, pneumologistas etc)./ Faltam enfermeiras./ 
Demora no atendimento da enfermeira após tocar campainha./ 
Demora no atendimento de enfermeiras, pois atendem vários setores. 

Balcão de Atendimento: 
Atendimento no balcão é lento./ Balcão tinha muita fila e demorou a 
atender./ Faltam funcionários no balcão, deveriam colocar mais 
atendentes para abrir fichas./ Recepção é muito tumultuada, fica 
muita gente parada. 

Falta de Atenção Médica: 
Médicos atendem rápido, a consulta não chega a cinco minutos./ 
Médicos dão diagnósticos errados./ Médicos não se preocupam em 
fazer exames minuciosos./ Minha filha tem uma válvula no coração e 
toma AAS não podendo tomar cataflan, avisei a médica estagiária e 
mesmo assim ela receitou o remédio./ Médicos obstetras esperam 
muito tempo para fazer o parto normal, no meu caso, o bebê nasceu 
com o cordão umbilical enrolado no pescoço e quase morreu, tanto é 
que a fama do hospital é "hospital assassino". 
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Continuação Tabela 4-21: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Sinalização: 
Falta de orientação dos funcionários para com os pacientes./ E 
comum a pessoa passar pela triagem e não saber onde esperar./ 
Funcionários dão informações erradas./ Falta clareza nas 
informações./ Falta treinamento dos funcionários que atendem./ 
Deveria haver mais sinalização para as pessoas não se perderem./ 
Estão sempre alterando a forma de atendimento no balcão, o que 
confunde as pessoas./ Mudar a forma de atendimento do balcão, 
todos devem receber o cartão na entrada. 

Preparo do Profissional da Saúde: 
Falta de preparo profissional, treinamento./ Estagiários inexperientes, 
inseguros, não passam confiança./ Equipe de enfermagem não sabia 
dar explicações sobre o caso do paciente./ Assistente social deu 
instrução errada para preenchimento de formulário./ Enfermeira 
espetou agulha no colchão enquanto procura uma veia./ Estava de 
alta e não avisaram meus parentes. 

Educação da Equipe Médica/ Enfermagem: 
Médicos grosseiros, mal educados, mal humorados./ Estagiários não 
têm comportamento adequado, fazem tumulto, riem alto./ Enfermeiras 
vivem de cara feia, mal humoradas./ Muito barulho de enfermeiras à 
noite./ Falta de educação para com os pacientes./ Enfermeiras não 
são atenciosas. 

Falta de Equipamentos: 
Têm poucos cobertores./ Colchões de alguns quartos são 
ortopedicamente inadequados./ Não há cadeiras no PS./ Faltam 
ambulâncias./ Chuveiros difíceis de regular (muito frio)./ Falta 
bebedouro e copos descartáveis./ Falta água nos bebedouros./ Os 
bebedouros deveriam ser de água mineral./ Faltam, na sala do 
médico, aparelhos de pressão, termômetros e aparelhos para ver o 
ouvido./ Faltam aparelhos para cirurgia ocular e para tomografia 
computadorizada. 

Falta de Manutenção de Equipamentos: 
Cadeiras da sala de pediatria quebradas./ Chove dentro dos quartos 
e banheiros./ Quartos da enfermaria sem varrer, deveriam ser limpos 
todo dia./ Muitos pernilongos no calor./ Janelas quebradas./ 
Campainha quebrada./ Falta de lençóis./ Banheiros: inunda por falta 
de box ou cortina./ Falta papel higiênico./ Falta espelho./ Falta 
sabonete./ Mictório quebrado./ Vaso sanitário sem tampa./ Torneiras 
e descargas com problemas hidráulicos./ Paredes e portas 
rabiscadas./ Cestos de lixo transbordando./ Comadres pelo chão./ 
Chão urinado. 
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Continuação Tabela 4-21: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Instalações Físicas Inadequadas: 
Poderia arrumar uma maneira de chegar luz natural na sala de 
espera./ O balcão de atendimento do PS é muito escondido, deveria 
ser próximo à entrada./ A sala de espera da emergência é muito 
pequena./ Banheiros escuros mesmo com a luz acesa./ Não há barra 
de apoio nos banheiros./ Falta ventilação no quarto da enfermaria, na 
ala da pediatria e no local de atendimento inicial./ O visual do novo 
sistema de guichê não é bom, um monte de bancos dando um 
aspecto negativo. 

Falta de Funcionários: 
Faltam funcionários de balcão e de emergência./ Deveria haver mais 
funcionários./ Aumentou o número de pacientes e o quadro de 
funcionários manteve o mesmo. 

Educação dos Funcionários: 
Funcionários no atendimento do balcão deveriam ser mais educados./ 
Os funcionários não são atenciosos, já vi pessoas passando mal nas 
filas e eles não se incomodam./ No balcão deveria ter um 
atendimento mais humanizado. 

Acompanhamento da Equipe Médica: 
Falta orientação e explicação dos médicos a respeito da saúde do 
paciente./ Médico só passa uma vez ao dia para visitar paciente./ 
Médico não foi visitar durante a internação./ Falta de 
acompanhamento da equipe médica após consulta/internação./ 
Médicos sempre ocupados em reunião, difícil de contatar. 

Exames: 
Demora a marcar, coletar material e obter resultados de exames./ 
Demora de 3 a 4 meses para fazer exame de ultrassonografia./ 
Demora horas para ser atendido na coleta de exames (a pessoa fica 
em jejum e espera mais de 2 horas para realizar o exame)./ Resultado 
de exame de tomografia de tórax demora a sair./ Tempo de espera 
para receber resultado de exame feito na emergência é muito 
grande./ O teste do pezinho demora 2 meses para ficar pronto. 

Triagem: 
Na triagem separar crianças de adultos./ Deveria haver atendimento 
diferenciado para idosos e crianças./ Deveria haver uma certa 
garantia de va·gas principalmente para idosos e crianças. 

Atendimento Direto com Especialistas: 
Pessoa que passa pela emergência deveria no mesmo dia ser 
encaminhada para o especialista./ Para pedir encaminhamento com 
especialista, não deveria ter que passar primeiro pelo clínico. 
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Continuação Tabela 4-21: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Burocracia na Internação: 
Burocracia para conseguir internação./ Exigem comprovante de 
residência no ato da internação e quando não tem é encaminhado 
para outro hospital./ Fui atendida numa emergência em outro hospital 
e para seguir tratamento me pediram carta do outro hospital./ Levei 
quase 8 horas em trâmites legais para conseguir internação. 

Visitas/ Acompanhantes: 
Poderiam liberar acompanhantes na enfermaria./ Deveria haver 
visitas também às segundas-feiras. 

Convênio Médico: 
Credenciar convênios médicos particulares para dar possibilidades às 
pessoas de utilizarem o hospital./ Deveria ter plano de saúde pago 
próprio do hospital. 

Estacionamento: 
Estacionamento ruim, com poucas vagas./ Entrada e saída dos 
veículos deveriam ser pelos dois portões./ Muitos cães abandonados 
no estacionamento. 

Atenção no Agendamento de Consultas: 
Muitos erros no agendamento de consultas (pedi para marcar às 8 
horas e marcaram às 11 horas)./ Marquei consulta com o otorrino e 
marcaram com o oftalmologista. 

Falta de Remédios: 
Falta de remédios./ Deveriam ter mais remédios para as pessoas não 
precisarem comprar./ A farmácia deveria retomar aos pacientes 
porque os medicamentos estão muito caros, principalmente para 
doenças crônicas como diabetes e AIDS. 

Outras Respostas 

Não tenho nenhuma sugestão/ reclamação 
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1,1 

1,0 

0,6 

0,3 

0,2 

3,8 

31,6 



Tabela 4-22: Sugestões e reclamações feitas pelos gerentes em relação ao HU -
(% RM) 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Treinamento e Cursos de Reciclagem aos profissionais do 
Hospital: 

Cursos de reciclagem e aperfeiçoamento para todos os funcionários 
envolvidos no atendimento ao usuário./ Que seja dado oportunidade 
para profissionais se qualificarem mais e que seja cobrado desses 
profissionais o retomo em benefício ao hospital./ Suprir as 
deficiências de pessoal./ Investir em treinamento resolveria parte dos 
problemas de atendimento./ Maior valorização por parte da 
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administração da instituição em relação à equipe de enfermagem e 35,6 
outros servidores não-médicos./ Reciclagem do pessoal 
administrativo./ O exame seletivo do corpo clínico deve ser mais 
rigoroso. Diagnósticos, cirurgias e tratamentos têm sido feitos 
erroneamente./ O hospital está em constante mudança e com isto 
muitos que estavam acomodados foram obrigados a mudar postura e 
ainda há muita miopia administrativa./ Houve pouco investimento no 
desenvolvimento de pessoal que sobreviveu às intempéries da 
gestão. 

Instalações Físicas Inadequadas: 

Entradas distintas para pessoas que se dirijam a: visitas a pacientes 
internados, Pronto-Socorro, ambulatórios, marcação de consultas, 
realização de exames e diagnósticos, atendimento laboratorial./ Deve 
ser ampliado o número de salas para atendimento./ Que a 26,7 
administração do hospital seja num prédio separado do atendimento 
aos pacientes./ Reforma urgente no PS com implantação de alguns 
serviços neste local./ A enfermaria deveria ser ampliada./ Sala de 
espera da emergência muito pequena./ Investimento voltado à 
reestruturação de áreas físicas. 

Adequação/ Contratação/ Demissão de Funcionários: 

Adequação do número de funcionários necessários para o 
cumprimento das metas de cada área de trabalho./ Agilidade no 
processo de contratação e demissão./ Faltam funcionários de 
emergência, P.A. e administrativos./ Necessidade de equipe médica 
fixa na emergência./ Pacientes deixam de ser mais bem atendidos por 
sobrecarga de trabalho na área de enfermagem./ Liberação 24,5 
automática para reposição de vagas existentes e já aprovadas./ 
Contratar funcionários temporários para substituir os funcionários com 
licença médica prolongada./ A área de manutenção deveria ser 
reestruturada, o aumento no quadro de funcionários ou a contratação 
de serviço terceirizado para complementação do quadro seria 
interessante. 
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Continuação Tabela 4-22: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Demora entre o Tempo de Marcação e a Efetivação da Consulta: 

Demora muito entre o tempo de marcação e a efetivação da 
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consulta./ O tempo de espera para conseguir marcar consulta é de 15,6 
um ou dois meses./ Limitar o tempo de espera para consulta no 
ambulatório para 2 meses./ Redução no tempo de espera do 
agendamento ambulatoriaL 

Falta de Equipamentos: 

Falta na sala do médico: aparelhos de pressão, termômetros, 
estetoscópio, balança, tudo que irá necessitar para não ter que se 
ausentar./ Urgente, o hospital precisa de tomografia computadorizada 
24 horas por dia, inclusive finais de semana (atualmente não funciona 15,6 
à noite e finais de semana)./ Investimento voltado à atualização de 
equipamentos./ Há preocupação na melhoria dos serviços de apoio a 
diagnósticos, como a área de imagem e laboratório que devem ser 
prontamente aprimorados. 

Maior Envolvimento/ Humanização da Equipe Médica: 

Corpo clínico deve estar conscientizado que o atendimento tem que 
ser humanizado apesar de ser público, ainda é hospital e doentes e 
famílias sofrem./ Necessidade de maior envolvimento por parte da 
maioria dos médicos./ O profissional médico deve deixar de lado a 
politicagem interna e valorizar mais a vida humana./ Que houvesse 13,3 
mais pàlestras, vídeos, referentes à humanização no tratamento a 
pacientes pela equipe médica, que trata a todos com frieza e que 
nunca tem a capacidade de se colocar no lugar de pacientes achando 
que nunca ficará doente e necessitará ser tratado como "ser humano" 
que tem sentimentos e que não procura um hospital por esporte e sim 
por necessidade. 

Falta de Manutenção: 

Reforma dos banheiros interno e externo./ Consertar portas dos 
consultórios do PA que não fecham./ Que o hospital fosse pintado 13,3 
internamente de branco: teto, paredes, chão para que a limpeza 
fosse mais aparente .I Investir na área de manutenção de 
equipamentos. 

Definir Atendimento no Hospital: 

Traçar objetivo e meta do hospital com definição clara no atendimento 
prestado à comunidade local./ Definir seu atendimento: tipo e para 
quem./ Definir por escrito quais competências e serviços estão 
disponíveis no hospital e tentar diminuir esta confusão entre 13,3 
atendimento de pequena/ média e grande complexidade./ Qual tipo 
de atendimento o hospital oferece./ Qual o perfil do paciente a ser 
atendido./ Distribuir proporcionalmente as vagas às comunidades 
atendidas. 
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Continuação Tabela 4-22: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Atendimento Hospitalar Diferenciado aos Funcionários: 

Atendimento diferenciado para funcionários do setor de emergência./ 
Que o atendimento fosse diferenciado principalmente para 
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funcionários do hospital que se acidentam ou passam mal durante a 11 ,1 
jornada de trabalho e em consultas ambulatoriais./ Priorização do 
atendimento e exames aos funcionários./ Plano de saúde para 
funcionários./ Tratamento fisioterápico e fonoaudiológico ao 
funcionário no próprio hospital. 

Tempo para Atendimento de Emergência: 

Redução no tempo de espera para atendimento emergencial./ 
Melhoria no fluxo do Pronto Atendimento./ Agilizar o atendimento de 8,9 
emergência que leva de 40 minutos até 2 horas./ Melhorar setor de 
emergência. 

Sinalização: 

Sinalização adequada das áreas para maior facilidade na localização 
dos serviços./ Um guichê de informações composto de pessoas 8,9 
treinadas para explicar exatamente para onde o paciente deve se 
dirigir./ Elaborar folders explicativos e distribuí-los aos usuários. 

Melhorar Atendimento: 

Melhoria no atendimento inicial no geral./ Que o hospital não se 8,9 
preocupe com o número de atendimentos e sim com a qualidade. 

Número de Atendidos no Hospital: 

Instituição excede sua capacidade operacional adequada./ Controle 
de demanda: São Paulo inteira está procurando o hospital, isso 8,9 
inviabiliza o trabalho./ A demanda é maior que a oferta, o que pode 
comprometer o serviço prestado. 

Padronização na Conduta: 

Treinamento contínuo com todos os funcionários para manter uma 
única linha de divulgação e evitar distorções nas informações 6,7 
prestadas./ Padronização no atendimento em relação a rotina de 
especialidades e preenchimento de dados cadastrais./ Uniformização 
de conduta médica. 

Educação dos Funcionários: 
Treinamento de boas maneiras para recepcionistas, vigias e 
principalmente chefia destes profissionais./ Quanto ao profissional 6,7 
administrativo é fundamental bom humor./ Melhoria no corpo médico 
no que se refere à educação com pacientes. 
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Continuação Tabela 4-22: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Encaminhamento de Pacientes: 

Encontrar hospitais que sirvam de retaguarda para casos terminais./ 
Que a rede básica realmente funcionasse para ocorrer melhor 
interação das UBS e ambulatórios do SUS com o hospital. Isso 
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realmente facilitaria a condução dos casos que não devem ser 6,7 
atendidos aqui no hospital./ Onde encaminhar os excluídos. De que 
forma e a quem caberá fazer o encaminhamento./ Divulgar a rede 
pública o que ficou definido./ Sedimentar ou criar vínculos com outras 
instituições para dimensionar tanto a complexidade de atendimento 
das instituições, bem como o número de leitos por especialidades. 

Balcão de Atendimento: 

No balcão SAME atendem devagar./ Deve haver atendimento mais 4,4 
rápido desde o preenchimento da ficha inicial até a saída do hospitaL/ 
Atendimento na recepção SAME devia melhorar. 

Tempo de Espera para Atendimento: 

Sempre existe um tempo de espera além do horário agendado./ 4,4 
Redução do tempo de espera no atendimento ambulatorial. 

Visitas/ Acompanhantes: 

Criar serviço de segurança ao usuário que seja presente e exerça sua 4,4 
função. 

Melhorar conforto dos pacientes: 

Melhoria no conforto dos pacientes./ Pacientes reclamam bastante do 4,4 
conforto, nutrição (dietas pouco alternativas). 

Filosofia e Ética do Hospital: 

Necessário resgatar a filosofia do hospital, visão de futuro, esclarecer 
e divulgar seus princípios e valores./ O termo de responsabilidade do 
hospital precisa ser mudado, está ultrapassado e fere todos os 
princípios éticos no qual acreditamos./ Deveria ser entregue a cada 4,4 
paciente no momento da internação a cartilha dos direitos do 
paciente./ Deveria ser desenvolvida uma política administrativa com 
muitas palestras de sensibilização e conscientização dos direitos do 
paciente, ampla a todos os funcionários, que fosse parte da filosofia 
do hospital. 

Informática/ Computação: 

Implantar urgentemente melhor sistema de computação, sobretudo 4 ,4 
para emergência. Sistema atual é velho e obsoleto./ Melhorar/ 
substituir sistema de informática. 
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Continuação Tabela 4-22: 

SUGESTÃO/RECLAMAÇÃO 

Universidade Investir em Pesquisas no Hospital: 
Hospital precisa priorizar ensino e pesquisa./ Se o hospital se 
transformar em hospital SUS é uma pena, pois devido ao maior 
volume de pacientes, os alunos estão totalmente desassistidos./ Que 
houvesse a oportunidade de obter mais recursos para pesquisa o que 
é fundamental dentro de um hospital universitário. 

Intercâmbio entre Áreas de Trabalho: 
Promoção de intercâmbio entre as áreas de trabalho visando a 
melhoria de relações interpessoais e troca de experiências./ Reavaliar 
a necessidade de outras funções de funcionários para que cumpram 
com eficiência cada papel./ Funcionários precisam se livrar do 
estigma do passado e não temer represálias por expressar suas 
dúvidas e sugestões, principalmente do medo de falar com outras 
categorias de diferentes níveis hierárquicos por receio de receber 
advertência de chefias. 

Verbas: 
Que houvesse disposição maior da universidade e do governo para 
fornecer verbas necessárias para a implementação do hospital em 
todas as áreas./ Planejar melhor o orçamento de equipamentos e 
materiais. 

Burocracia na Internação: 
Diminuir tempo do processo de internação. 

Atendimento Direto com Especialistas: 
Tempo de espera para passar com especialista, a espera em alguns 
casos é de 6 meses. 

Exames: 
Limitar o tempo de espera para exames complementares a um mês. 

Triagem: 
Agilidade na triagem. 

Compra de veículos adequados para transporte de pacientes. 

Presença de chefia nos plantões de sábados, domingos e 
feriados. 

Outras Respostas: 
Maior participação dos parentes nas internações e conversas com 
equipe multiprofissional.l Voltar o sabão de antes (fabricado pelo 
hospital), pois com o sabão atual a pele não agüenta lavagem 
freqüente. I Instalação de orelhão nas enfermarias./ O serviço social 
funcionava melhor quando tinha assistente social nas clínicas, 
facilitava a vida dos pacientes com orientações trabalhistas que 
geram estresse nos pacientes./ Material odontológico deve ser de 
melhor ualidade. 
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2,2 
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5 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao pesquisar a satisfação do usuário do Hospital Universitário da 

USP em relação a uma série de atributos do atendimento e compará-la à 

percepção que o corpo gerencial da instituição tem dessa satisfação, 

observou-se a existência de uma grande diferença entre o que usuário 

identifica com sendo qualidade nos serviços prestados pelo hospital e o que o 

gerente considera ser qualidade, demonstrando a existência de lacunas entre 

as duas perc::_epções que podem ser interpretadas de acordo com o modelo dos 

cinco gaps (hiatos) da qualidade em serviços proposto por PARASURAMAN. 

A diferença das respostas nos atributos que pesquisam a satisfação 

com o respeito à privacidade e o resultado do tratamento entre usuários e 

gerentes foi de 56 e 25 pontos percentuais, respectivamente. Isto mostra que o 

gerente não tem um conhecimento consistente das expectativas do usuário em 

relação a estes atributos. Considerando que o índice de satisfação 

manifestado pelo usuário é maior do que o percebido pelo gerente, fica claro 

que a avaliação do gerente é mais influenciada por valores pessoais do que 

pela observa ção dos fatos. Este achado pode ser enquadrado dentro do 

conceito do gap 1 da qualidade em serviços que se refere à lacuna existente 

entre o desempenho e as expectativas do cliente. 

Os resultados encontrados em relação aos tempos de atendimento 

enquadram-se no conceito do gap 2, que se refere ao planejamento 

inadequado dos serviços em relação aos requisitos de qualidade. Observou-se 

que mesmo tendo o conhecimento sobre ;os parâmetros adequados para o 

tempo de atendimento, os gerentes não conseguem melhorar a performance 

nestes atributos. As manifestações dos usuários evidenciam que além, de não 

estarem satisfeitos, os mesmos não estão percebendo um plano para a 

melhoria destes atributos de atendimento. 

Com relação ao gap 3, que diz respeito ao real desempenho na 

prestação do serviço com relação às especificações definidas, o resultado 
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encontrado é particularmente curioso. A experiência que deu origem ao 

modelo demonstrou que os gerentes tinham uma expectativa muito superior ao 

real desempenho da área operacional, exatamente o contrario do que foi 

encontrado neste trabalho. Ou seja, a avaliação que o gerente faz de boa 

parte dos atributos é consideravelmente negativa se comparada ao que o 

usuário manifesta ter experimentado. Um exemplo é o índice de satisfação com 

a rapidez no preenchimento dos dados por ocasião do atendimento inicial. O 

índice encontrado junto ao corpo gerencial é 59 pontos percentuais menor do . 

que o índice encontrado junto ao usuário. 

Fica claro que existe uma lacuna entre o que gerente espera da 

operação e o que realmente acontece. Entretanto a direção é oposta à definida 

pelo modelo. Uma explicação para a diferença entre o modelo e os resultados 

deste trabalho pode ser o desconhecimento, por parte do gerente, do real 

desempenho dos processos de atendimento. Isto parece ser uma característica 

do setor, que ficou evidente durante o levantamento bibliográfico. Não foram 

encontradas pesquisas ou estudos relacionados à mensuração do 

desempenho dos processos específicos da área hospitalar. Ao contrário, a 

maior parte do que foi encontrado se refere a indicadores gerais de produção. 

A divulgação dos serviços de saúde ainda é considerada eticamente 

questionável, pelo fato de envolver profissionais cujos códigos de ética 

( proíbem categoricamente esta prática, cmo o Código de Ética Médica 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM, 2000), neste sentido o único 

fator de divulgação possível de avaliar é a predisposição de usuários e 

gerentes em indicar o serviço a outros. O gap 4 do modelo refere-se ao que 

realmente é fornecido em relação às comunicações externas. Os resultados 

encontrados indicam que, nesse aspecto, em particular, não existe diferença 

entre os dois grupos. 

Em relação ao quinto gap, que envolve o resultado dos quatro 

anteriores, pode-se dizer que a qualidade percebida pelo usuário do HU-USP 

é muito superior que a percepção que o gerente tem do desempenho da. 
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instituição. Algumas particularidades da instituição, como a auditoria de 

qualidade e o conhecimento das reclamações e sugestões do cliente através 

do Serviço de Atendimento ao Usuário, implantado pouco antes da realização 

desta pesquisa, devem ter influenciado a percepção do gerente. Entretanto, 

não podemos afirmar que estes sejam os únicos motivos ou muito menos 

inferir o quanto estes fatos influenciaram a avaliação do gerente, ficando em 

aberto o porque desta diferença. 

Parte da resposta pode estar na existência de juízos de valor a 

priorí, do corpo gerencial com relação à categoria médica, evidenciados pelos 

resultados. Considerando-se que o centro da atividade hospitalar está no 

trabalho do corpo clínico é coerente afirmar que a imagem que se tenha desta 

categoria será determinante na imagem da instituição como um todo. O estudo 

demonstrou que o usuário está bastante satisfeito com o corpo clínico do HU

USP. Atributos como educação e empenho dos médicos alcançaram elevados 

índices de satisfação entre os usuários, em contrapartida, no grupo de 

gerentes os índices encontrados estão abaixo de 50%. Mantendo a linha de 

raciocínio, pode-se dizer que a imagem de uma instituição está ligada à 

imagem de seus produtos e serviços, neste· caso o desempenho do corpo 

clínico. 

Entretanto, as dimensões do gap 5, aqui encontradas, não podem 

ser explicadas por um único fator. Outros aspectos, como a insatisfação dos 

gerentes em relação à hotelaria associada à importância dada por eles a este 

fator, devem ter influenciado negativamente o julgamento que o grupo fez dos 

diversos atributos pesquisados. 

Outro fator que pode ter influenciado diz respeito à "angústia" do 

corpo gerencial com relação à inadequação entre oferta e demanda. As 

manifestações com este conteúdo representaram 24,5% das respostas das 

questões abertas neste grupo. 

Pode-se concluir que o conjunto de fatores expostos deve ser 

responsável pelas dimensões do gap 5 encontradas neste estudo. 
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Outra abordagem da qualidade em serviços, complementar ao 

modelo dos gaps, é o modelo das dimensões da qualidade proposto por 

PARASURAMAN. A classificação dos atributos estudados com este modelo 

trouxe novas questões para o entendimento da questão qualidade e satisfação 

em serviços de saúde. Por exemplo; em relação à tangibilidade evidenciou-se 

que a importância que os profissionais deram a esta dimensão por ocasião da 

elaboração do instrumento do HU-USP não se justifica, quando se olha para a 

pouca importância que o usuário dá para atributos relacionados às instalações 

físicas e alimentação, na sua maioria de natureza tangível. Neste sentido, a 

afirmação (CZAPSKI, 1999) de que o usuário só teria condições de avaliar 

aspectos relacionados à hotelaria e amenidades em geral não se sustentaria 

pelos resultados aqui encontrados. 

No teste de regressão múltipla fica evidente que o usuário considera 

como de maior importância para sua satisfação o atendimento inicial e o 

resultado do tratamento Do seu problema de saúde, aspecto abordado na 

maioria dos modelos conhecidos de qualidade em saúde. Os aspectos de 

maior importância para o usuário do HU-USP têm como dimensões 

predominantes a capacitação, a empatia e a confiabilidade dos profissionais 

que prestam os serviços. Do ponto de vista da gestão de serviços de saúde 

este resultado é importante para refletir sobre o paradigma predominante no 

setor, de que o paciente não teria condições de avaliar os aspectos técnicos 

dos serviços. Talvez não tenha condições de fazê-lo sob a mesma ótica dos 

profissionais do setor, entretanto o faz por meio de atributos como a educação, 

interesse, atenção e disponibilidade destes profissionais para com ele. 

Com exceção da dimensão da tangibilidade, na qual se encontrou 

diferença entre a percepção do usuário e do gerente na totalidade dos 

atributos, nas outras dimensões observou-se um equilíbrio entre os atributos 

que apresentam e os que não apresentam diferença significativa na avaliação 

dos dois grupos, confirmando a sensibilidade do modelo para captar as 

percepções dos indivíduos em relação à qualidade de serviços de saúde. 
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Com relação ao Hospital Universitário da USP o estudo permitiu 

identificar, sem margem para dúvidas, que a qualidade da equipe de 

enfermagem é um fator diferencial na instituição. 

Chama a atenção a uniformidade nas respostas do corpo gerencial 

o que poderia ser um indicador de integração entre estes profissionais. Por 

outro lado, também pode indicar a cristalização de uma imagem 

preestabelecida que prevalece na instituição, transcendendo níveis 

hierárquicos e a natureza das atividades desenvolvidas e não permitindo a 

manifestação das reais percepções destes profissionais. As duas opções são 

válidas sem serem excludentes entre si, e é provável que exista uma parcela 

de cada uma delas nessa característica do corpo gerencial do hospital. 

Com relação à fidelidade da clientela do hospital ficou bastante 

evidente que neste tipo de instituição a relação entre satisfação e fidelidade é 

particularmente afetada pelo desempenho e pelas características próprias do 

setor, que limita a possibilidade de escolha do cliente, especialmente no setor 

público. 

Com relação às características dos usuários podemos concluir que 

em relação ao gênero, a percepção dos atributos da qualidade revelou um 

equilíbrio entre os que fornecem igual satisfação para os dois sexos e os que 

oferecem maior ou menor para um deles. Entretanto, os fatores que causam 

maior satisfação para as mulheres referem-se ao desempenho médico e 

resultado dos cuidados à saúde, visão apontada nos modelos estudados como 

sendo a do profissional de saúde. Para os homens os fatores que causam 

maior satisfação relacionam-se com atributos da relação profissional -

paciente, visão considerada como típica do usuário de serviços de saúde. Esta 

diferença entre os "olhares" para a qualidade em saúde, entre homens e 
', 

mulheres, pode se relacionar ao fato das mulheres exercerem uma grande 

influência nas decisões de consumo do seu núcleo familiar (WALKER, 1995), 

em conseqüência de terem um olhar mais crítico em relação aos produtos e 

serviços. 
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A variabilidade encontrada entre os resultados com relação à 

escolaridade pode ser um indicador de que este fator não tem um padrão de 

influência na satisfação do usuário de serviços de saúde. Isso vai ao 

TURRINI, que encontrou pouca variabilidade entre o grau de escolaridade e a 

satisfação do usuário de serviços de saúde. Entretanto, para alguns dos 

atributos de atendimento encontrou-se uma relação inversa entre escolaridade 

e satisfação do usuário, como já observado por WEISS e SCHIFFMAN e 

KANUK. Esta variação entre os estudos não diminui a validade de nenhum 

deles; ao contrário, pode ser um indicador de que, além do grau de instrução, 

outros fatores associados à escolaridade como hábitos de leitura e acesso a 

informações, contribuem para a avaliação dos atributos de qualidade. Como 

nenhum dos estudos levou esses outros fatores em consideração esta 

conclusão fica mais como uma provocação para futuros estudos. 

Com relação ao trabalho em si, pode-se dizer que as pesquisas de 

satisfação, de fato permitem identificar pontos fortes, oportunidades de 

melhora e fatores determinantes da satisfação do usuário do hospital. Ao 

mesmo tempo evidenciam o grau de conhecimento que o corpo gerencial do 

hospital tem das reais expectativas do cliente. 

Os estudos quantitativos têm a grande vantagem de permitirem 

generalizações sobre uma população a partir de amostras representativas. O 

que é de grande relevância para o administrador que pode desta maneira 

obter informações que lhe permitem planejar futuras intervenções com um 

elevado grau de certeza a um baixo custo. Entretanto, os estudos quantitativos 

exclusivos não são suficientes, devendo ser complementados com pesquisas 

qualitativas e com o contato direto com o cliente para desta maneira construir 

uma imagem abrangente das expectativas e necessidades dos clientes e 

colaboradores da instituição. 

Uma vez que neste trabalho evidenciou-se a relação entre as 

dimensões da qualidade em serviços e a satisfação do usuário de um serviço 

hospitalar. Pela ótica do gerente e do próprio usuário, os profissionais do setor 
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que queiram investir na melhoria da qualidade dos processos hospitalares 

devem atuar principalmente em: 

oferecer canais para ouvir o cliente e conhecer suas idéias, 

sugestões e expectativas; 

_ atender suas reclamações e reparar qualquer erro que por 

ventura tenha sido detectado; 

mensurar os tempos de espera aos quais o paciente é 

submetido, interferir nos processos visando diminui-los e 

monitorá-los periodicamente; 

_ oferecer condições de conforto e bem-estar naquelas áireas onde 

a espera é inevitável; 

_ revisar os procedimentos administrativos do atendimento inicial 

visando diminuir excessos burocráticos e re-trabalhos que, com 

certeza, causam aborrecimentos para o cliente; 

_ investir no aprimoramento e desenvolvimento dos profissionais 

responsáveis pelo atendimento inicial, uma vez que eles são 

vitais na imagem que o cliente tem da instituição; 

_ levantar medidas objetivas sobre o desempenho dos diferentes 

processos do hospital para intervir com maior certeza sobre os 

mesmos; 

oferecer canais para ouvir os colaboradores da instituição 

independentemente do nível hierárquico ou área de atuação; 

_ atentar para possíveis preconceitos em relação a categorias 

profissionais ou setores do hospital, que criam imagens 

distorcidas da verdadeira qualidade que está sendo produzida; 

_ investir no aprimoramento do relacionamento pessoal entre 

clientes e profissionais através de treinamentos e atividades que 

promovam a integração entre eles; 
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_ identificar e atuar nos fatores que promovem satisfação nos 

colaboradores, lembrando que uma equipe satisfeita promove 

uma boa imagem da instituição junto ao usuário. 

Sentiu-se falta da padronização de escalas para a reallização de 

estudos de satisfação do usuário de serviço de saúde, que permitam analises 

comparativas entre instituições e outros setores da área de serviços, como por 

exemplo a escala SERVIQUAL. Este vácuo constitui-se num campo de 

pesquisa para o qual os resultados deste trabalho poderão contribuir. 

Com relação ao usuário dois resultados deste trabalho podem servir 

de estímulo para novas pesquisas: (1) as diferenças na perce~pção dos 

atributos da qualidade em relação ao sexo e; (2) a variabilidade de !Percepção 

da qualidade com relação ao grau de escolaridade sugerindo a existência de 

outros fatores associados à própria instrução do indivíduo. 

A aplicação dos resultados deste trabalho deve ser cautelosa, 

considerando que o trabalho refere-se a uma única instituição hospitalar do 

setor público que desenvolve atividades de ensino. Não é recomendável a 

aplicação direta dos resultados aqui encontrados, mas eles podem servir de 

parâmetro de comparação a outros estudos. 
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ANEXO A 

I_ I_ I_ I 
(lden) 

PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

11 INTERNAÇÃO 11 

l_l 
(Esp) 

l_l_l 
(Dias) 

DADOS DO(A) RESPONDENTE 

NOME: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: 

l_'l_ll_l_l 
(Hor) 

ESTADO: 

TEL. RESID.: l_l _______ I TEL. COML.: l_l I ______ _ 

DADOS DA ENTREVISTA 

PESQUISADOR(A): ~-----------------------' 

, DATA: _/_/_ HORA INÍCIO: l_l_l:l_l_l HORA TÉRMINO: Ll_l:l_!_l 

CRÍTICA DOS DADOS I 



BLOCO 1 

PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSP.lTAL UNIVERSITÁRIO 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL PARA 
PACIENTES INTERNADOS 

1. O(A) Sr(a) esteve recentemente no ambulatório do Hospital Universitário para se internar e nosso 
trabalho é avaliar o atendimento que recebeu, quando esteve no hospital. 

Em primeiro lugar, eu gostaria que o(a) Sr(a) me dissesse se ficou satisfeito(a)/ insatisfeito(a) com 
alguns itens que vou ler do atendimento inicial, que recebeu logo que chegou ao hospital. 

PESQUISADOR: 

- Fazer a questão em duas etapas: primeiramente solicite ao(à) respondente se ficou 
satisfeito(a) ou insatisfeito(a) com o determinado item avaliado. 

- Em segundo lugar solicite o grau de satisfação/insatisfação com esse item (pouco/ muito/ 
totalmente). 

GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS 
INSATISFEITO(A) SATISFEITO(A) 

- Facilidade de localização do balcão/ pessoa 
ao qual deveria se dirigir logo que entrou no 

Total
mente 

hospital. ( 1 ) 

- Tempo de espera para conseguir o 
atendimento inicial, no balcão, para abrir uma 
ficha. ( 1 ) 

- Cortesia/ educação da pessoa que o(a) 
recebeu para preencher uma ficha com os 
seus dados pessoais e a razão da sua ida ao 
hospital. ( 1 ) 

- Rapidez do preenchimento desses dados 
iniciais. 

- Clareza das informações que o(a) Sr(a) 

( 1 ) 

recebeu nesse atendimento inicial no balcão. ( 1 ) 

- Tempo de espera para ser atendido em 
consulta ou ser internado. ( 1 ) 

- Organização geral desse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o(a) Sr(a) teve enquanto 
esperava pela consulta/internação. ( 1 ) 

Muito Pouco Pouco 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

Muito 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

Total
mente 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

( 6 ) 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

( 6) 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

2. Entre o preenchimento dos seus dados iniciais (a razão da sua ida ao HU), na abertura da ficha, e 
a sua internação quanto tempo o(a) Sr(a) esperou? 

( ) 1. Até meia hora 

) 2. De % hora a 1 hora 

3. De 1 hora a 1 hora e % 

( 4. De 1 hora e % a 2 horas 

( 5. Mais de 2 horas 

3. A sua internação ocorreu pela emergência ou foi uma internação programada antecipadamente? 

) 1. Emergência 

( 2. Programada 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

BLOCO 2 I AVALIAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO I 
1. Eu gostaria agora que o(a) Sr(a) me dissesse se ficou satisfeito(a)/ insatisfeito(a) com alguns 

I 
fatores do hospital referentes ao período em que o(a) Sr(a) esteve internado. 

PESQUISADOR: 
Seguir as instruções da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

GRAU DE SATISFAÇÃO I 
ITENS 

INSATISFEITO(A) SATISFEITO(A) I 

Equipe médica 

- Atenção/interesse da eqúipe médica que o(a) 
atendeu durante a sua internação. 

- Educação da equipe médica que o( a) atendeu 
durante a sua internação. 

- Empenho da equipe médica em resolver os 
seus problemas durante a sua internação. 

- Explicações/orientações sobre o seu 
problema dados pela equipe médica. 

Enfermagem 

- Atenção/interesse da equipe de enfermagem 

Total
mente 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

que o atendeu durante a sua internação. ( 1 ) 

- Educação da equipe de enfermagem. ( 1 ) 

- Explicações/orientações do seu problema 
dados pela enfermagem. ( 1 ) 

- Empenho da equipe de enfermagem em 
resolver os seus problemas durante a sua 
internação. ( 1 ) 

- Cuidados realizados pela equipe de enfer
magem no(a) Sr(a) tais como: medir pressão, 
realizar curativos, dar os remédios, 
higienização, etc. ( 1 ) 

- Tempo de espera para ser atendido(a) 
quando tocava a campainha. ( 1 ) 

- Qualidade geral da equipe de enfermagem 
que o(a) atendia de dia. · ( 1 ) 

- Qualidade geral da equipe de enfermagem 
que o(a) atendia de noite. ( 1 ) 

Muito Pouco 

(2) (3) 

(2) (3) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3 ) 

Pouco Muito 

(4) (5) 

(4) (5) 

( 4) 

( 4) 

(4) 
( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

(4) 

( 4) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5 ) 

Total-~ 
mente 

I 

( 6) I 

< 6) I 
( 6 ) 

( 6 ) 

( 6) 

( 6 ) 

( 6 ) 

( 6 ) 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

( 6 ) 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO SATISFEITO 

Total- Muito Pouco Pouco Muito Total-
mente mente 

' 

Nutrição 

- Atendimento da nutricionista (se teve contato). ( 1 ) ( 2 ) ( 3) (4) ( 5 ) ( 6) 

- Qualidade/sabor da comida. ( 1 ) ( 2) ( 3 ) (4) ( 5 ) ( 6) 

- Aparência/apresentação da comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

- Temperatura da comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) ( 5) ( 6 ) 

- Quantidade da comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Variedade na comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

- Regularidade nos horários que a comida foi 
servida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Atenção da copeira que servia a comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

Geral 

- Conforto do quarto onde ficou internado(a). ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Limpeza do quarto onde ficou internado(a). ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) (4) ( 5 ) ( 6) 

- Instalações do banheiro do quarto onde ficou 
internado( a). ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

- Nível de barulho à noite para dormir. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 

- Respeito à sua privacidade enquanto esteve 
internado( a). ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Resultado do tratamento/cirurgia a que se 
submeteu quando esteve internado(a). ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6} 

- Orientação para continuidade do tratamento, 
após saída do hospital. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Orientação para sua alimentação em casa, 
após saída do hospital. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

- Atendimento do serviço social durante o 
período em que esteve internado(a) (se teve 
contato). ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

2. O(A) Sr(a) ficou internado em um quarto individual ou em uma enfermaria? 

( ) 1. Quarto individual 

( ) 2. Enfermaria 

3. O(A) Sr(a) ficou satisfeito(a)/insatisfeito(a) com o seu alojamento (quarto ou enfermaria)? 

PESQUISADOR: 

Seguir a orientação da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

1. Totalmente 

INSATISFEITO(A) 2. Muito 

( 3. Pouco 

( 4. Pouco 

SA TISFEITO(A) ( 5. Muito 

( 6. Totalmente 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

BLOCO 3 I AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA E SATISFAÇÃO GERAL COM o HOSPITAL 

1. O(A) Sr(a) sente confiança no HU? Eu gostaria que o(a) Sr(a) me respondesse, levando em 
consideração as seguintes alternativas para resposta: 

( ) 1. Sinto nenhuma confiança 

( ) 2. Sinto pouca confiança 

( ) 3. Sinto moderada confiança 

) 4. Sinto bastante confiança 

( ) 5. Sinto total confiança 

2. O(A) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de uma consulta? E de uma 
internação? Novamente eu gostaria que o(a) Sr(a) respondesse, levando em consideração as 
seguintes alternativas para resposta: 

Consulta Internação 

Com certeza eu não indicaria ( 1 ) ( 1 ) 

Tenho dúvida, mas acho que eu não indicaria ( 2) ( 2) 

Tenho dúvida, mas acho que eu indicaria ( 3 ) ( 3 ) 

Com certeza eu indicaria ( 4 ) ( 4) 

3. O(A) Sr(a) sentiu e avaliou uma série de fatores do HU: atendimento de funcionários, de médicos, 
qualidade das instalações, etc. Pensando agora no geral, no HU como um todo, o( a) Sr(a) poderia 
me dizer se ficou satisfeito( a) ou insatisfeito( a) com o Hospital, após a sua internação? 

PESQUISADOR: 

Seguir a orientação da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

1. Totalmente 

INSATISFEITO(A) ( ) 2. Muito 

( ) 3. Pouco 

( 4. Pouco 

SATISFEITO(A) ( 5. Muito 

( 6. Totalmente 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ----·----------------------

4. O(A) Sr(a) gostaria de fazer alguma sugestão/reclamação para o HU? 

Sugestões/ reclamações: 

1--------------------------------------~-------------' 

I I 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL Ul\7VERSITÁRIO ------------------------------- ------------------------

BLOCO 4 DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

1. Qual a sua idade? 

2. O(A) Sr(a) poderia me dizer o seu grau de instrução? 

( ) 1. Analfabeto(a) 

( ) 2. 1° Grau/ Primário (1a a 4a série) 

( ) 3. 1° Grau/ Ginásio (5a a a a série) 

( ) 4. 2° Grau/ Colegial 

( ) 5. Superior 

3. O(A) Sr(a) foi atendido através: 

( ) 1. SUS ~ [VÁ P/ A PERG. 5] 

( ) 2. Comunidade USP ~ [CONTINUE] 

4. O(A) Sr(a) é: 

( ) 1. Aluno(a) da USP 

( ) 2. Funcionário(a) da USP 

( ) 3. Professor(a) da USP 

( ) 4. Dependente de aluno(a) da USP 

( ) 5. Dependente de funcionário(a) da USP 

( 6. Dependente de professor(a) da USP 

5. [PESQUISADOR: Assinale o sexo do(a) entrevistado( a):] 

( ) 1. Masculino 

( ) 2. Feminino 

6. [PESQUISADOR: Assinale se o(a) respondente da pesquisa é:] 

( ) 1. O(A) próprio(a) paciente 

( ) 2. Um( a) responsáveil ~ [PESQUISADOR: Anote o motivo:] 

( ) 3. Ambos J 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

~ EMERGÊNCIA 11 

l_l_l_l 
(lden) 

l_l 
(Esp) 

l_l_ll_l_l 
(Hor) 

DADOS DO(A) RESPONDENTE I 
NOME: 

ENDEREÇO: 

CIDADE: ESTADO: 

TEL. RESID.: l_l TEL. COML.: 1_1 

DADOS DA ENTREVISTA I 

PESQUISADOR(A): 1----------------------

DATA: I I --- HORA INÍCIO: l_l_l:l_l_l HORA TÉRMINO: l_l_l:l_l_l 

CRÍTICA DOS DADOS J 



BLOCO 1 

PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL PARA 
PACIENTES DO SETOR DE EMERGÊNCIA 

1. O(A) Sr(a) esteve recentemente no ambulatório do Hospital Universitário e nosso trabalho é 
avaliar o atendimento que recebeu, quando esteve no hospital. Pelo cadastro do HU o( a) Sr(a) foi 
encaminhado( a) para o setor de emergência. 

O(A) Sr(a) estava consciente quando foi atendido( a) no setor de emergência? 
( ) 1. Sim, todo o tempo 

( ) 2. Sim, apenas uma parte do tempo 
( ) 3. Não 

2. Inicialmente, eu gostaria que o(a) Sr(a) me dissesse se ficou satisfeito(a)/ insatisfeito(a) com 
alguns itens que vou ler do atendimento inicial, que recebeu logo que chegou ao hospital. 

PESQUISADOR: 
- Se estava inconsciente, checar se algum parente/amigo tem a informação. 
- Fazer a questão em duas etapas: primeiramente solicite ao(à) respondente se ficou 

satisfeito{a) ou insatisfeito(a) com o determinado item avaliado. 
- Em segundo lugar solicite o grau de satisfação/insatisfação com esse item (pouco/ muito/ 

totalmente). 

GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO(A) SATISFEITO(A) 

- Facilidade de localização do balcão/ pessoa 
ao qual deveria se dirigir logo que entrou no 

Total
mente 

hospital. ( 1 ) 

- Tempo de espera para conseguir o 
atendimento inicial, no balcão, para abrir uma 
ficha. ( 1 ) 

- Cortesia/ educação da pessoa que o(a) 
recebeu para preencher uma ficha com os 
seus dados pessoais e a razão da sua ida ao 
hospital. ( 1 ) 

- Rapidez do preenchimento desses dados 
iniciais. ( 1 ) 

- Clareza das informações que o(a) Sr(a) 
recebeu nesse atendimento inicial no balcão. ( 1 ) 

- Tempo de espera para ser atendido em 
consulta ou na emergência. ( 1 ) 

- Organização geral desse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o(a) Sr(a) teve enquanto 
esperava pela consulta ou atendimento de 
emergência. ( 1 ) 

Muito Pouco Pouco 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2 ) 
( 2 ) 

( 2) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3 ) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

(4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

Muito 

( 5) 

( 5) 

( 5) 

Total
mente 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

(5) (6) 

(5) (6) 

(5) (6) 

(5) (6) 

(5) (6) 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁR.lO 

BLOCO 2 I AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NO SETOR DE EMERGÊNCIA 

1. Entre o preenchimento dos seus dados iniciais {a razão da sua ida ao HU), na abertura da ficha, e 
o atendimento no setor de emergência quanto tempo o(a)Sr(a) esperou? 

[PESQUISADOR: Se estava inconsciente, checar se algum parente/amigo tem a informação.] 

( ) 1. Até 15 minutos 

) 2. De 15 minutos a % hora 

( ) 3. De '!h hora a 1 hora 

) 4. De 1 hora a 1 hora e % 

( ) 5. De 1 hora e% a 2 horas 

( ) 6. Mais de 2 horas 

I 

I 

I 
2. No atendimento no setor de emergência o( a) Sr(a) realizou uma consulta, foi tratado e dispensado j 

para sua casa ou o( a) Sr(a) ficou em observação por um período maior no próprio hospital? 

[PESQUISADOR: Se estava inconsciente, checar se algum parente/amigo tinha a informação.] 

( ) 1. Consulta 

( ) 2. Observação 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UVIVERSITÁRIO 

3. Eu gostaria agora que o( a) Sr(a) me dissesse se. ficou satisfeito( a)/ insatisfeito( a) com alguns 
fatores desse atendimento no setor de emergência, pelo qual o( a) Sr(a) passou. 

PESQUISADOR: -l I 

Seguir as instruções da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em d~as etapa~ I 

ITENS 

Atenção/interesse do médico. 

Atenção/interesse da enfermagem. 

Educação do médico. 

Educação da enfermagem. 

Empenho demonstrado pelo médico em 
resolver o seu caso. 

Explicações/orientações do seu problema 
dados pelo médico. 

Explicações/orientações do seu problema 
dados pela equipe de enfermagem. 

Respeito à sua privacidade durante o tempo 
em que esteve atendido na emergência. 

Resultado do tratamento que foi d~do ao(à) 
Sr(a). 

Conforto/ higiene do local onde o(a) Sr(a) foi 
atendido no setor de emergência. 

GRAU DE SATISFAÇAO l 
r----------------.-----------------1 

INSATISFEITO SATISFEITO 

Total
mente 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

Muito 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

Pouco Pouco Muito 

( 3) ( 4) ( 5 ) 

( 3) ( 4) ( 5 ) 

( 3 ) ( 4) ( 5 ) 

( 3) ( 4) (5) 

( 3 ) ( 4) ( 5) 

( 3) ( 4) ( 5) 

( 3) ( 4) ( 5) 

( 3 ) ( 4) ( 5 ) 

( 3) ( 4) ( 5) 

( 3) ( 4) ( 5 ) 

I 

Total
mente 

< 6) I 

( 6 ) 

( 6) 

(6) 

{ 6) 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

( 6 ) 

( 6 ) 



BLOCO 3 

PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ----------·------

AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA E SATISFAÇÃO GERAL COM O HOSPITAL 

1. O(A) Sr(a) sente confiança no HU? Eu gostaria que o(a) Sr(a) me respondesse, levando em 
consideração as seguintes alternativas para resposta: 1 

) 1. Sinto nenhuma confiança 

( ) 2. Sinto pouca confiança 

( ) 3. Sinto moderada confiança 

( ) 4. Sinto bastante confiança 

( ) 5. Sinto total confiança 
I 

2. O(A) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de uma consulta? E de uma I 
internação? Novamente eu gostaria que o(a) Sr(a) respondesse, levando em consideração as I 
seguintes alternativas para resposta: 

Consulta Internação 

Com certeza eu não indicaria ( 1 ) ( 1 ) 

Tenho dúvida, mas acho que eu não indicaria ( 2) ( 2) 

Tenho dúvida, mas acho que eu indicaria ( 3 ) ( 3) 

Com certeza eu indicaria ( 4) (4) 

3. O(A) Sr(a) sentiu e avaliou uma série de fatores do HU: atendimento de funcionários, de médicos, 
qualidade das instalações, etc. Pensando agora no geral, no HU como um todo, o( a) Sr(a) poderia 
me dizer se ficou satisfeito( a) ou insatisfeito(a) com o Hospital, após o seu atendimento? 

PESQUISADOR: 

Seguir a orientação da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

( 1. Totalmente 

INSA TISFEITO(A) ( ) 2. Muito 

( 3. Pouco 

( ) 4. Pouco 

SA TISFEITO(A) ( ) 5. Muito 

( ) 6. Totalmente 



PESOUISA DE~ ATENDIMENTO DO 
h-;-OSPITAL UNIVERSITÁRIO 

--------------~~~~~ 

4. O(A) Sr(a) gostaria de fazer alguma sugestão/reclamação para o HU? 

Sugestões/ reclamações: 

-----------------------------------------------------1 
______________________ ,! 

'---------------------------------------' 

1----------------------------------------·-------'' 
I I 

I 
I I 

1---------------------'1 



BLOCO 4 I 

PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

1. Qual a sua idade? 

2. O(A) Sr(a) poderia me dizer o seu grau de instrução? 

( ) 1. Analfabeto(a) 

( ) 2. 1° Grau/ Primário (1 3 a 4a série) 

( ) 3. 1° Grau/ Ginásio (53 a aa série) 

( ) 4. 2° Grau/ Colegial 

( ) 5. Superior 

3. O(A) Sr(a) foi atendido através: 

( 1. SUS . -+ [VÁ P/ A PERG. 5] 

( ) 2. Comunidade USP -+ [CONTINUE] 

4. O(A) Sr(a) é: 

( ) 1. Aluno(a) da USP 

( ) 2. Funcionário(a) da USP 

( ) 3. Professor(a) da USP 

( ) 4. Dependente de aluno(a) da USP 

( 5. Dependente de funcionário( a) da USP 

6. Dependente de professor(a) da USP 

5. [PESQUISADOR: Assinale o sexo do(a) entrevistado(a):] 

( ) 1. Masculino 

( ) 2. Feminino 

6. [PESQUISADOR: Assinale se o(a) respondente da pesquisa é:] 

( ) 1. O(A) próprio(a) paciente 

( ) 2. Um(a) responsávell-+ [PESQUISADOR: Anote o motivo:] 

( ) 3. Ambos J I I --------------------------------------- J 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

11 CONSULTA 11 

l_l_L_I 
(lden) 

I_ I 
(Esp) 

DADOS DO(A) RESPONDENTE I 
NOME: 

l_l__l l_l_l 
(Hor) 

ENDEREÇO: ~~--------------------------------------------

CIDADE: I ESTADO: 

TEL. RESID.: LI ------~· I TEL. COML.: l_l I, ______ _ 

DADOS DA ENTREVISTA I 

PESQUISADOR(A): ~-------:---------------------------------

DATA: I I --- HORA INÍCIO: l_l_l:l_l_l HORA TÉRMINO: l_l_l:l_l_l 

CRÍTICA DOS DADOS I 



BLOCO 1 

PESQUISA DE ATENDIMEl\lTO .DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL PARA 
PACIENTES DE CONSULTA 

1. O(A) Sr(a) esteve recentemente no ambulatório do Hospital Universitário e nosso trabalho é . 
avaliar o atendimento que recebeu, quando esteve no hospital. 

Em primeiro lugar, eu gostaria que o( a) Sr(a) me dissesse se ficou satisfeito( a)/ insatisfeito( a) com 
alguns itens que vou ler sobre o atendimento inicial, que recebeu logo que chegou ao hospital. 

I 

PESQUISADOR: I I 
I . 

Fazer a questão em duas etapas: primeiramente solicite ao(à} respondente se ficou j I 
satisfeito(a) ou insatisfeito(a) com o determinado item avaliado. 1 

Em segundo lugar solicite o grau de satisfação/insatisfação com esse item (pouco/ muito/ I 
totalmente). I 

L------------------------------------------------------------------·--
r---------------------------------~~-----------------------------------~ 

I GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO(A) SATISFElTO{A) 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa 
ao qual deveria se dirigir logo que entrou no 

Total
mente 

hospital. ( 1 ) 

Tempo de espera no balcão para conseguir o 
atendimento inicial para abrir uma ficha. ( 1 ) 

Cortesia/ educação da pessoa que o(a) 
recebeu para preencher uma ficha com os 
seus dados pessoais e a razão da sua ida ao 
hospital. ( 1 ) 

- Rapidez do preenchimento desses dados 
iniciais. ( 1 ) 

- Clareza das informações que o{a) Sr(a) 
recebeu nesse atendimento inicial no balcão. ( 1 ) 

- Tempo de espera para ser atendido em 
consulta ou na emergência. ( 1 ) 

- Organização geral desse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o(a) Sr(a) teve enquanto 
esperava pela consulta ou atendimento de 
emergência. ( 1 ) 

Muito Pouco Pouco 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3 ) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

(4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

. ! Total-
MUlto t 

( 5) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

men e 

( 6) 

( 6 ) 

( 6 ) 

( 6 ) 

( 6 ) 

( 6) 

( 6 ) 

( 6 ) 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
liOSPITAL UNIVERSITARIO -------------------------------- ---------------------------

BLOCO 2 I AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTA 

1. Pelo cadastro do HU o(a) Sr(a) foi encaminhado para uma consulta. Essa consulta, foi uma 
consulta que já havia sido agendada/ marcada antecipadamente ou foi uma consulta que o(a) 
Sr(a) fez no mesmo dia do atendimento inicial, quando abriu uma ficha? 

( 1. Já havia sido marcada previamente ~ {CONTINUE] 

( ) 2. Foi uma consulta feita no mesmo dia do atendimento inicial~ [VÁ P/ A PERG. 5] 

2. O prazo que lhe deram para marcar essa consulta foi de quantos dias? 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

1. Uma semana ou menos 

2. De 7 a 14 dias 

3. De 15 a 29 dias 

4. De 30 a 44 dias 

5. De 45 a 60 dias 

6. Mais de 60 dias 

I 
3. O(a) Sr(a) ficou satisfeito(a)/ insatisfeito(a) com esse prazo que lhe deram para realizar essa ' 

consulta: 

PESQUISADOR: 

Seguir a orientação da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

( ) 1. Totalmente 

INSATISFEITO(A) ( ) 2. Muito 

( ) 3. Pouco 

( ) 4. Pouco 

SA TISFEITO(A) ( ) 5. Muito 

( ) 6. Totalmente 

4. O(A) Sr(a) foi atendido(a), pelo médico, para a sua consulta, na hora que havia sido marcada, ou 
o(a) Sr(a) teve que esperar? 

( ) 1. Foi atendido(a) na hora marcada 

( ) 2. Teve que esperar até % hora 
( ) 3. Teve que esperar de% hora a 1 hora 

( ) 4. Teve que esperar de 1 hora a 1 hora e% 

( ) 5. Teve que esperar de 1 hora e % a 2 horas 

( ) 6. Teve que esperar mais de 2 horas 

[PESQUISADOR: VÁ PARA A PERG. 6] 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO -------------------------

5. Entre o preenchimento dos seus dados iniciais (a razão da sua ida ao HU), na abertura da ficha, e 
o atendimento do médico para a sua consulta quanto tempo o(a) Sr(a) esperou? 

( ) 1. Até% hora 

( ) 2. De % hora a 1 hora 

( ) 3. De 1 hora a 1 hora e Y2 

( ) 4. De 1 hora e % a 2 horas 

( ) 5. Mais de 2 horas 

6. Eu gostaria agora que o(a) Sr(a) me dissesse se ficou satisfeito(a)/ insatisfeito(a) com alguns 
fatores do atendimento desse médico com o qual o(a} Sr(a) fez essa consulta . 

.-------------------------P-E_S_Q_U_I_SA __ D_O_R_:__________________________ I 
Seguir as instruções da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO 

Total
mente 

- Atenção/ interesse do médico pelo( a) Sr(a). ( 1 ) 

- Educação do médico. ( 1 ) 

- Empenho demonstrado pelo médico em 
resolver o seu caso. ( 1 ) 

- Explicações/ orientações sobre o seu 
problema dados pelo médico. ( 1 ) 

- Respeito à sua privacidade durante o tempo 
em que ficou em consulta. ( 1 ) 

- Resultado do tratamento que foi dado ao(a} 
Sr(a). ( 1 ) 

- Conforto/ higiene do local onde o(a) Sr(a) fez 
a consulta. ( 1 ) 

Muito 

( 2 ) 

(2) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

Pouco 

( 3) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3) 

SATISFEITO 

Pouco 

( 4) 

(4) 

(4) 

(4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

Muitoj! Total- ' 
mente 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 } 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5) 

( 6) 

I 
( 6 ) 

I 
( 6) 

( 6) 

( 6 ) 

( 6 ) 

( 6 ) 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

BLOCO 3 I AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA E SATISFAÇÃO GERAL COM o HOSPITAL 

1. O(A) Sr(a) sente confiança no HU? Eu gostaria que o(a) Sr(a) me respondesse, levando em 
consideração as seguintes alternativas para resposta: 

( ) 1. Sinto nenhuma confiança 

( ) 2. Sinto pouca confiança 

( ) 3. Sinto moderada confiança 

( ) 4. Sinto bastante confiança 

( ) 5. Sinto total confiança 

2. O(A) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de uma consulta? E de uma 
internação? Novamente eu gostaria que o(a) Sr(a) respondesse, levando em consideração as j 
seguintes alternativas para resposta: 1 

Com certeza eu não indicaria 

Tenho dúvida, mas acho que eu não indicaria 

Tenho dúvida, mas acho que eu indicaria 

Com certeza eu indicaria 

Consulta 

( 1 ) 

( 2) 

( 3 ) 

(4) 

Internação 

( 1 ) 

( 2) 

( 3) 

( 4) 

i 

3. O(A) Sr(a) sentiu e avaliou uma série de fatores do HU: atendimento de funcionários, de médicos, 
qualidade das instalações, etc. Pensando agora no geral, no HU como um todo, o( a) Sr(a) poderia j 
me dizer se ficou satisfeito( a) ou insatisfeito( a) com o Hospital, após o seu atendimento? 

PESQUISADOR: 

Seguir a orientação da questão com a mesma escala, fazendo a pergunta em duas etapas. 

) 1. Totalmente 

INSATISFEITO(A) ) 2. Muito 

( ) 3. Pouco 

) 4. Pouco 

SATISFEITO(A) ) 5. Muito 

( 6. Totalmente 



PESQUISA DE ATEJ\lDJMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

4. O(A) Sr(a) gostaria de fazer alguma sugestão/reclamação para o HU? 

Sugestões/ reclamações: 

!--------------------------------------------------------' 

-------' 
---------------'1 I 

I I 

------------__ !I I 

____________________ ,! j 

'---------------'1 
I 

~--------------------------------------------------' 



BLOCO 4 I 

PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

1. Qual a sua idade? 

2. O(A) Sr(a) poderia me dizer o seu grau de instrução? 

( ) 1. Analfabeto(a) 

( ) 2. 1° Grau/ Primário (1 8 a 48 série) 

( ) 3. 1° Grau/ Ginásio {58 a aa série) 

( ) 4. 2° Grau/ Colegial 

( ) 5. Superior 

3. O(A) Sr(a) foi atendido através: 

( 1. sus ~ 

( ) 2. Comunidade USP ~ 

f,YÁ P/ A PERG. 5] 

[CONTINUE] 

4. O(A) Sr(a) é: 

( ) 1. Aluno(a) da USP 

) 2. Funcionário(a) da USP 

( 3. Professor(a) da USP 

( 4. Dependente de aluno(a) da USP 

( ) 5. Dependente de funcionário(a) da USP 

( ) 6. Dependente de professor(a) da USP 

5. [PESQUISADOR: Assinale o sexo do(a) entrevistado(a):] 

( ) 1. Masculino 

( ) 2. Feminino 

6. [PESQUISADOR: Assinale se o(a) respondente da pesquisa é:] 

1. O(A) próprio(a) paciente 

( ) 2. Um(a) responsável ~ [PESQUISADOR: Anote o motivo:] 



PESQUISA DE ATENDIMENTO DO 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PÚBLICO: GERENTES 

CONFIDENCIAL 



li 

BLOCO 1 

AMBULATÓRIO] 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL PARA 
PACIENTES DE AMBULATÓRIO 

1. As frases apresentadas a seguir referem-se a vários fatores do atendimento inicial prestado aos 
pacientes em nosso ambulatório. Com base nas alternativas de respostas, assinale um "X" 
naquela que melhor representa sua opinião em relação ao grau de satisfação dos pacientes 
com esses serviços. 

- Primeiramente pense se o(a) Sr(a) discorda ou concorda com cada frase. 

- A seguir, pense na intensidade da sua discordância ou concordância (totalmente, muito ou 
pouco). 

- O(A) Sr(a) deverá assinalar apenas um "X" em cada frase, como resposta. 

GRAU DE SATISFAÇÃO 
r-----------------,------------------~ 

ITENS INSATISFEITO(A) SATISFEITO(A} 

- Facilidade de localização do balcão/ pessoa 
ao qual deve se dirigir logo que entra no 

Total
mente 

hospital. ( 1 ) 

- Tempo de espera para conseguir esse 
atendimento inicial. ( 1 ) 

- Cortesia/ educação da pessoa que recebe os 
usuários para preencher os dados de registro. ( 1 ) 

- Rapidez do preenchimento desses dados 
iniciais. 

- Clareza das informações que o usuário 

( 1 ) 

recebe nesse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Organização geral desse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o hospital oferece ao 
usuário enquanto espera pela consulta. ( 1 ) 

Muito 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

Total
mente Pouco .Pou~o I Muito 

---+1------t-----1 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3) 

( 4) 

(4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5) 

( 5) 

( 6 ) 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

(6) 

( 6) 

( 6) 



BLOCO 2 AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTA 

1. Qual é o prazo, em média, que o( a) Sr(a) considera que o usuário espera para marcar a primeira 
consulta no ambulatório do HU. 

( ) 1. Uma semana ou menos 

( ) 2. De 7 a 14 dias 

( ) 3. De 15 a 29 dias 

) 4. De 30 a 44 dias 

( ) 5. De 45 a 60 dias 

( ) 6. Mais de 60 dias 

2. Qual é o grau de satisfação, que o(a) Sr(a) considera, que os usuários têm em relação ao prazo 
para a primeira consulta? 

( ) 1. Totalmente 

INSATISFEITO ) 2. Muito 

( ) 3. Pouco 

( ) 4. Pouco 

SATISFEITO ( ) 5. Muito 

( ) 6. Totalmente 

3. Os usuários são atendidos, pelo médico, para consulta, na hora marcada, ou eles têm que 
esperar? 

( ) 1. São atendidos na hora marcada 

( ) 2. Esperam até % hora 

( ) 3. Esperam de % hora a 1 hora 

( ) 4. Esperam de 1 hora a 1 hora e % 

( ) 5. Esperam de 1 hora e % a 2 horas 

( ) 6. Esperam mais de 2 horas 



4. Favor responder qual a sua percepção sobre o grau de satisfação que os nossos usuários têm 
em relação aos seguintes itens no atendimento ambulatorial. Assinale um "X" na alternativa 
que melhor representa sua opinião em relação ao grau de satisfação dos pacientes com esses 

-

itens. 1

1

_ 

Novamente pense se o(a) Sr(a) discorda ou concorda com cada frase. 

- A seguir, pense na intensidade da sua discordância ou concordância (totalmente, muito ou 
pouco). 

- Assinale apenas um "X" em cada frase, como resposta. 

GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO 

Atenção/ interesse do médico pelo paciente. 

Educação do médico. 

- Empenho demonstrado pelo médico em 

Total
mente 

( 1 ) 

( 1 ) 

resolver os casos. ( 1 ) 

- Explicações/ orientações sobre o problema 
dados pelo médico. ( 1 ) 

- Respeito à privacidade durante o tempo da 
consulta. ( 1 ) 

- Resultado do tratamento dado aos usuários. ( 1 ) 

- Conforto do local onde se fazem as consultas. ( 1 ) 

- Higiene do local onde se fazem as consultas. ( 1 ) 

Muito Pouco 

( 2) ( 3 ) 

( 2) ( 3 ) 

( 2) ( 3) 

( 2 ) (3) 

( 2 ) ( 3 ) 

( 2) ( 3) 

( 2 ) ( 3 ) 

( 2 ) ( 3 ) 

SATISFEITO , 

Pouco Muito !~~~ I 
(4) {5) {6) 1 

(4) (5) (6) 

(4) ( 5 ) ( 6 ) 

(4) ( 5) ( 6) 

(4) ( 5 ) ( 6 ) 

( 4) ( 5) ( 6) 

(4) ( 5 ) ( 6) 
i 
I 

(4) ( 5) < 6 > I 



BLOCO 3 

~~RNAÇÃO 11 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL PARA 
PACIENTES INTERNADOS 

1. As frases apresentadas a seguir referem-se a vários fatores do atendimento inicial prestado aos 
pacientes no momento da internação. Com base nas alternativas de respostas, assinale um "X" 
naquela que melhor representa sua opinião em relação ao grau de satisfação dos pacientes 
com esses serviços. 

Primeiramente pense se o(a) Sr(a) discorda ou concorda com cada frase. 

A seguir, pense na intensidade da sua discordância ou concordância (totalmente, muito ou 
pouco). , 

Assinale apenas um "X" em cada frase, como resposta. l 
r----------------------------------.----------G-RA--U---0--ES_A_T_IS_F_A_Ç_Ã __ O __________ l 

ITENS INSATISFEITO(A) 

- Facilidade de localização do balcão/ pessoa 
ao qual deve se dirigir logo que entra no 

Total
mente 

hospital. ( 1 ) 

- Tempo de espera para conseguir esse 
atendimento inicial. ( 1 ) 

- Cortesia/ educação da pessoa que recebe os 
usuários para preencher os dados da 
internação. ( 1 ) 

- Rapidez do preenchimento desses dados 
iniciais. ( 1 ) 

- Clareza das informações que o usuário 
recebe nesse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Organização geral desse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o hospital oferece ao 
usuário enquanto este espera pela 
internação. ( 1 ) 

Muito 

( 2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

Pouco 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

SATISFEITO(A) I 
Pouco Muito ~~~;~ 

(4) (5) 

I 
(4) (5) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

(4) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 6) 1 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

< 6 > I 
( 6) 

( 6) 



2 .. Entre o preenchimento dos dados iniciais e a internação, quanto tempo, em média, o(a) Sr(a) 
considera que o usuário espera? 

( ) 1. Até meia hora 

( ) 2. De ~ hora a 1 hora 

( ) 3. De 1 hora a 1 hora e ~ 

( ) 4. De 1 hora e ~ a 2 horas 

( ) 5. Mais de 2 horas 

3. O(A) Sr(a) considera que existe diferença entre o tempo de internação de urgência e o tempo de 
internação programada? 

( 1. Sim 

( ) 2. Não 

Se SIM: Comente as razões e adequações. 

Se NÃO: Comente se deveria ou não haver diferença de tempo. 



---------,---·----------------------------------. 
BLOCO 4 I AVALIAÇÃO DO PERÍODO DE INTERNAÇÃO 

1. Favor responder qual a sua percepção sobre o grau de satisfação que os nossos pacientes têm 
em relação ao atendimento prestado durante o período de internação. Assinale um "X" na 
alternativa que melhor representa sua opinião em relação ao grau de satisfação dos pacientes 1 

-

.""m ~:::::~~:~ense se o(a) Sr(a) discorda ou concorda com cada frase. I! 

A seguir, pense na intensidade da sua discordância ou concordância (totalmente, muito ou 
pouco). 

- Assinale apenas um "X" em cada frase, como resposta. 

GRAU DE SATISFAÇÃO __ _ 

INSATISFEITO(A) SATISFEITO(A) 
ITENS 

~--------------------~-!-~m_nt~~-+-M_u_it_o~_P_o __ u_c_o~P_o_u __ c_o~~-M-u_it_o I ~~~i~ 
1 

Equipe médica I 
- Atenção/interesse da equipe médica para com ,

1

, J 

o usuário durante a internação. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) { 4 ) ( 5 ) I ( 6 ) 

- Educação da equipe médica para com o l 
usuário durante a internação. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) í 

i 
i 

( 5 ) < 6 > I 

I 
- Empenho da equipe médica em resolver os 

problemas do usuário durante a internação. ( 1 ) 

- Explicações/orientações sobre o problema 
dadas pela equipe médica ao usuário. ( 1 ) 

Enfermagem 

- Atenção/interesse da equipe de enfermagem 
para com o usuário durante a internação. ( 1 ) 

- Educação da equipe de enfermagem para 
com o usuário durante a internação. ( 1 ) 

- Explicações/orientações do problema dadas 
pela enfermagem ao usuário. ( 1 ) 

- Empenho da equipe de enfermagem em 
resolver os problemas do usuário durante a 
internação. ( 1 ) 

- Cuidados realizados pela equipe de enfer
magem no usuário tais como: medir pressão, 
realizar curativos, dar os remédios, 
higienização, etc. ( 1 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 3) (4) (5) I (6) 

( 3) <4> I (5) I <6> 

( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 

( 3) (4) ( 5) ( 6) 

( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6) 



GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO SATISFEITO 

Total- Muito Pouco Pouco Muito Total-
mente mente 

Enfermagem {continuação 

- Tempo de espera para atender o usuário I quando este toca a campainha. ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Qualidade geral da equipe de enfermagem 
que atende durante o dia. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Qualidade geral da equipe de enfermagem 
que atende durante a noite. ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 

Nutrição 

- Atendimento da nutricionista ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Qualidade/sabor da comida. ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

Aparência/apresentação da comida. I ( 6 ) 
I - ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) 
I - Temperatura da comida. ( 1 ) ( 2) ( 3) (4) I ( 5 ) ( 6 ) 
j - Quantidade da comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 
I 

- Variedade na comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6 ) I 
I 

- Regularidade nos horários que a comida é I 
servida. ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6 ) 

- Atenção da copeira que serve a comida. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 

Geral I 
- Conforto do quarto. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) I 
- Limpeza do quarto. ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) 

- Instalações do banheiro do quarto. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6) 

- Nível de barulho à noite para dormir. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6 ) 

- Respeito à privacidade do usuário enquanto 
está internado. ( 1 ) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5 ) ( 6 ) 

- Resultado do tratamento/cirurgia a que o 
usuário se submete durante a internação. ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6) 

- Orientação para continuidade do tratamento, 
após saída do hospital. ( 1 ) ( 2 ) ( 3) (4) ( 5 ) ( 6) 

- Orientação para alimentação em casa, após 
saída do hospital. ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5 ) ( 6) 

- Atendimento do serviço social durante o 
período em que o usuário está internado. ( 1 ) ( 2) ( 3 ) ( 4) ( 5) ( 6) 



2. O(A) Sr(a) considera que existe diferença entre ficar internado em um quarto individual ou em 
uma enfermaria? 

( ) 1. Sim 

( ) 2. Não 

Se SIM: 

( ) 1. Quarto individual é melhor que enfermaria 

( 2. Quarto individual é pior que enfermaria 

Para AMBAS as respostas: No quê? 

--------~--------------------------------------------------' 
, _______________________ !! 



BLOCO 5 

~ EMERGÊNCIA Jl 
AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL PARA 

PACIENTES DO SETOR DE EMERGÊNCIA 

1. As frases apresentadas a seguir referem-se a vários fatores do atendimento inicial prestado aos 
pacientes que procuram o serviço de emergência de nosso hospital. Com base nas alternativas 
de respostas, assinale um "X" naquela que melhor representa sua opinião em relação ao grau 
de satisfação dos pacientes com esses serviços. 

- Primeiramente pense se o( a) Sr(a) discorda ou concorda com cada frase. 

- A seguir, pense na intensidade da sua discordância ou concordância (totalmente, muito ou 
pouco). 

- Assinale apenas um "X" em cada frase, como resposta. 

r----------------------------------.-------------------------------------
GRAU DE SATISFAÇÃO 

ITENS INSATISFEITO(A) SATISFEITO(A) 

- Facilidade de localização do balcão/ pessoa 
ao qual deve se dirigir logo que entra no 

Total
mente 

hospital. ( 1 ) 

- Tempo de espera para conseguir esse 
atendimento inicial. ( 1 ) 

- Cortesia/ educação da pessoa que recebe os 
usuários para preencher os dados da ficha de 
emergência. ( 1 ) 

- Rapidez do preenchimento desses dados 
iniciais. 

- Clareza das informações que o usuário 

( 1 ) 

recebe nesse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Organização geral desse atendimento inicial. ( 1 ) 

- Conforto (instalações/ poltronas/ água/ 
banheiros, etc) que o hospital oferece ao 
usuário enquanto este espera pelo 
atendimento na emergência. ( 1 ) 

Muito 

( 2) 

( 2) 

( 2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2) 

( 2) 

Pouco Pouco 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3 ) 

( 3 ) 

( 3) 

(4) 

( 4) 

(4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

Muito 

( 5) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5) 

( 5 ) 

Total
mente , 

( 6) 

( 6) 

( 6) 

( 6 ) 

(6) 

( 6) 

( 6 ) 



BLOCO 6 I AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS NO SETOR DE EMERGÊNCIA 

1. Qual é o prazo, em média, que o( a) Sr(a) considera que o usuário espera entre o preenchimento 
dos dados iniciais e o atendimento no setor de emergência? 

( ) 1. Até 15 minutos 

( ) 2. De 15 minutos a % hora 

( ) 3. De % hora a 1 hora 

( ) 4. De 1 hora a 1 hora e % 

( ) 5. De 1 hora e % a 2 horas 

( ) 6. Mais de 2 horas 

J 
2. O(A) Sr(a) considera que existe diferença entre o tempo de atendimento para um paciente 1 

inconsciente ou em estado grave e os outros? 

( ) 1. Sim 

( ) 2. Não 

Se SIM: Quanto tempo, em média, demora para atender: 

Paciente inconsciente ou em estado grave: 

Outros pacientes: 

Qual a sua opinião sobre essa diferença? 

l __ l __ l __ l minutos 

l __ l __ l __ l minutos 



3. Favor responder qual a sua percepção sobre o grau de satisfação que os nossos pacientes têml 
em relação aos seguintes itens no serviço de emergência. Assinale um "X" na alternativa que 
melhor representa sua opinião em relação ao grau de satisfação dos pacientes com esses 
itens. 

- Novamente pense se o(a) Sr(a) discorda ou concorda com cada frase. 

- A seguir, pense na intensidade da sua discordância ou concordância (totalmente, muito ou 
pouco). 

- Assinale apenas um "X" em cada frase, como resposta. 

GRAU DE SATISFAÇÃO 
~--------------~---------------~ 

INSATISFEITO SATISFEITO i 
~----~--~----~----~----

Total- M "t P Pouco Mu1"to Total- I 
ITENS 

u1o ouco lte 1 
~--------------------------------~-m __ en_t_e,_·----+-----+-----+-----+-m_e_~ 

Atenção/interesse do médico pelo usuário. 

Atenção/interesse da enfermagem pelo 
usuário. 

Educação do médico para com o usuário. 

Educação da enfermagem para . com o 
usuário. 

Empenho demonstrado pelo médico ~m 
resolver o caso. 

Explicações/orientações do problema dadas 
pelo médico ao usuário. 

Explicações/orientações do problema dadas 
pela equipe de enfermagem ao usuário. 

- Respeito à privacidade do usuário durante o 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

( 1 ) 

tempo em que é atendido na emergência. ( 1 ) 

- Resultado do tratamento que é dado ao 
usuário. ( 1 ) 

- Conforto para o usuário no setor de 
emergência. ( 1 ) 

- Higiene no setor de emergência. ( 1 ) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) (3) 

(2) 1 (3) 

(2) (3) 

(2) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 

( 3) 

( 3) 

( 3) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

(4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

( 4) 

<5> (6) 1 

(5) 1, (6) ,1 

(5) (6) 

I ~~ 
(5) (6) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5 ) 

( 5) 

( 6 ) 

( 6) 

( 6) I 

( 6 ) 

( 6) I 
( 6) 

( 6 ) 



BLOCO 7 I AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA E SATISFAÇÃO GERAL COM o HOSPITAL 

1. Como o( a) Sr(a) considera que é o grau de confiança que os usuários têm do HU? 

( ) 1. Sentem nenhuma confiança 

( ) 2. Sentem pouca confiança 

( ) 3. Sentem moderada confiança 

( ) 4. Sentem bastante confiança 

( ) 5. Sentem total confiança 

2. E qual o grau de confiança que o(a) Sr(a) tem do HU? 

( ) 1. Sente nenhuma confiança 

( ) 2. Sente pouca confiança 

( ) 3. Sente moderada confiança 

( ) 4. Sente bastante confiança 

) 5. Sente total confiança 

3. O(A) Sr(a) considera que nossos usuários indicariam o HU para algum parente/amigo que 
precisasse de uma consulta, de uma internação ou de atendimento de emergência? 

C lta I t - E A • I onsu n ernaçao mergencra 

Com certeza não indicariam ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) 

Tenho dúvida, mas acho que não indicariam ( 2) ( 2 ) ( 2 ) 

Tenho dúvida, mas acho que indicariam ( 3) ( 3) ( 3) 

Com certeza indicariam ( 4) ( 4) (4) 

4. E o(a) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de uma consulta, de uma 
internação ou de atendimento de emergência? 



5. Pensando agora no geral, no HU como um todo, qual o grau de satisfação, o( a) Sr(a) considera I 
que o usuário manifesta após o atendimento no Hospital Universitário. 

Atenção: 

Pense primeiramente se o(a) Sr(a) considera que o usuário está insatisfeito ou satisfeito. 

A seguir, pense na intensidade da insatisfação ou satisfação (totalmente, muito ou pouco) 
do usuário. 

( ) 1. Totalmente 

INSATISFEITO ( ) 2. Muito 

) 3. Pouco 

( ) 4. Pouco 

( ) 5. Muito SATISFEITO I 
( ) 6. Totalmente I 

'l 
6. Pensando agora no geral, no HU como um todo, qual o grau de satisfação do(a) Sr(a) com o I 

atendimento prestado pelo Hospital Universitário aos usuários. (O que se avalia é o 
atendimento prestado, por isso, não devem ser considerados outros aspectos como salário, 
chefias, benefícios, etc.) 

Atenção: 

Novamente pense primeiramente se o(a) Sr(a) está insatisfeito ou satisfeito com o 
atendimento prestado. 

A seguir, pense na intensidade da sua insatisfação ou satisfação (totalmente, muito ou 
pouco). 

( ) 1. Totalmente 

INSATISFEITO ( ) 2. Muito 

( ) 3. Pouco 

( ) 4. Pouco 

SATISFEITO ( ) 5. Muito 

( 6. Totalmente 



4. O(A) Sr(a) gostaria de fazer alguma sugestão para o HU? 

Sugestões: 

1-------------------------------------------------------1 ! 
---------------------------------------------------' 

1-------------------------------------------------------' 
, ______________ ,! 

'------------------------------------------~" 
I 
I ·--, 

------------------------------------------------·------Í 
I 

·----------------------------------------------' 

·-----' 
l i ·--------------------i I 

1----------------------------------------------'' 

' ---------------------------------------------' 



BLOCO 8 I DADOS DO RESPONDENTE 

1. Sexo 

( ) 1. Masculino ( ) 2. Feminino 

2. Idade 

____ I anos 

3. Qual o seu grau de instrução? (FAVOR INDICAR O GRAU QUE TENHA SIDO CONCLUÍDO) 

( ) 1. 1° Grau/ Ginásio (58 a 88 série) 

( ) 2. 2° Grau/ Colegial 

( ) 3. Superior 

( 4. Pós-Graduação Lato Sensu 

( ) 5. Pós-Graduação Stricto Sensu 

( ) 6. Docente de carreira na USP 

4. Qual o seu nível hierárquico? 

( ) 1. Superintendente ( ) 5. Diretor de Departamento 
I ,, 

( ) 2. Coordenador ( ) 6. Assistente Técnico 

( ) 3. Gerente ( ) 7. Diretor de Divisão 

( ) 4. Diretor de Serviço ( 8. Chefe de Seção 

5. O(A) Sr(a) trabalha em alguma área de atendimento direto ao usuário? (Veja lista abaixo) 

Áreas: Ambulatório, Emergência, Internação, Terapia Intensiva, Hospital Dia, Apoio Diagnóstico, 
. Unidade Diálise, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Hemoterapia, Same e Zeladoria. 

( ) 1. Sim ( ) 2. Não 

6. O(A) Sr(a) trabalha em alguma das áreas citadas abaixo? 

Áreas: Equipe Médica, Equipe de Enfermagem, Serviço de Arquivo Médico, S~rviço de Higiene e 
Limpeza, Serviço de Nutrição, Serviço Social e Manutenção Predial 

( ) 1. Sim ( ) 2. Não 



ANEXO 8- TESTES DAS PROPORÇÕES 

AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO INICIAL 

Grau de satisfação com os fatores de avaliação do atendimento inicial -
(%Muita e total satisfação) 

ITENS 

- Rapidez do preenchimento dos 
dados iniciais. 

- Cortesia/ educação da pessoa que 
o(a) recebeu para preencher uma 
ficha com os seus dados pessoais e 
a razão da sua ida ao hospital. 

- Clareza das informações que o(a) 
Sr(a) recebeu nesse atendimento 
inicial no balcão. 

- Facilidade de localização do balcão/ 
pessoa ao qual deveria se dirigir 
logo que entrou no hospital. 

- Organização geral desse 
atendimento inicial. 

- Conforto (instalações/ poltronas/ 
água/ banheiros, etc) que o(a) Sr(a) 
teve enquanto esperava pela 
consulta/ atendimento de 
emergência I internação. 

- Tempo de espera para conseguir o 
atendimento inicial, no balcão, para 
abrir uma ficha. 

- Tempo de espera para ser atendido 
em consulta/ emergência/ 
internação. 

USUÁRIOS GERENTES 

93,6 34,7 

89,4 45,8 

85,3 34,0 

78,9 30,8 

66,7 21,9 

66,6 25,8 

55,1 17,5 

43,5 * 

Zc 

8,68 

6,43 

7,56 

7,09 

6,61 

6,02 

5,54 

Significante/ 
Não 

Significante 

S** 

S** 

S** 

S** 

S** 

S** 

S** 

Tempo de espera entre a abertura da ficha inicial e o atendimento em consulta/ 
emergência/ internação - (%) 

USUÁRIOS GERENTES Significante/ 
TEMPO DE ESPERA INTER- INTER- Zc Não 

NAÇÃO NAÇÃO Significante 

- Até 1 hora 63,3 42,1 3,13 S** 



Tempo de espera entre o atendimento inicial e o atendimento em consulta 
(%) 

USUÁRIOS GERENTES Significante/ 
TEMPO DE ESPERA Zc Não 

CONSULTA CONSULTA Significante 

- Teve que esperar mais de 1 hora 9,7 45,2 -5,24 S** 

Prazo dado pelo HU para realizar consulta agendada antecipadamente - (%) 

USUÁRIOS GERENTES Significante/ 
P·RAZO Zc Não 

CONSULTA CONSULTA Significante 

- Até 30 dias 56,2 31,4 -4,55 S** 

Grau de satisfação com o prazo dado pelo HU para realizar consulta - (o/o de 
Muita e total satisfação) 

GRAU DE SATISFAÇÃO 
USUÁRIOS GERENTES Significante/ 

Zc Não 
CONSULTA CONSULTA Significante 

- Satisfeito( a) 69,2 28,8 5,96 S** 

... 



AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTA, EMERGÊNCIA E 
INTERNAÇÃO 

Grau de satisfação com os fatores de avaliação dos procedimentos de 
consulta, emergência e internação - (%Muita e total satisfação) 

FATORES DE ATENDIMENTO USUÁRIOS GERENTES Zc 
Significante/ 

Não 
Significante 

- Educação do médico/ equipe 
médica que o(a) atendeu durante a 
sua consulta/ internação/ 
emergência. 89,9 41,6 

- Respeito à sua privacidade 
enquanto esteve internado(a) 
durante o tempo em que esteve 
atendido na emergência/ durante o 
tempo em que ficou em consulta. 86,1 30,1 

- Conforto/ higiene do local onde o(a) 
Sr(a) fez a consulta/ foi atendido no 
setor de emergência 82,7 32,7 

- Resultado do tratamJnto/cirurgia a 
que se submeteu quando esteve 
em consulta/ intemado(a) I em 
emergência. 80,2 55,2 

- Empenho da equipe médica em 
resolver os seus problemas durante 
a sua consulta/ internação/ 
emergência. 80,0 41 ,2 

- Explicações/orientações sobre o 
seu problema dados pelo médico/ 
equipe médica na consulta/ 
emergência. 79,6 34,5 

- Atenção/interesse do médico/ 
equipe médica que o(a) atendeu 
durante a sua consulta/ internação/ 
emergência. 

- Atenção/ interesse da enfermagem. 

- Educação da enfermagem. 

79,5 

76,1 

87,0 

39,0 

61,6 

60,5 

7,12 

8,26 

7,37 

3,69 

5,72 

6,65 

5,97 

2,14 

3,91 

S** 

S** 

S** 

S** 

S** 

S** 

\. 

S** 

NS 

S** 



Grau de satisfação com os fatores de avaliação dos procedimentos específicos 
de internação - (%Muita e total satisfação) 

USUARIOS GERENTES Significante/ 
FATORES INTERNAÇÃ INTER- Zc Não 

o NAÇÃO Significante 

Enfermagem: 

- Cuidados realizados pela equipe de 
enfermagem no(a) Sr(a) tais como: 
medir pressão, realizar curativos, 
dar os remédios, higienização, etc. 97,1 87,3 1,45 NS 

- Educação da equipe de 
enfermagem. 91,7 77,5 2,09 NS 

- Qualidade geral da equipe de 
enfermagem que o(a) atendia de 
dia. 90,3 85,9 0,65 NS 

- Empenho da equipe de 
enfermagem em resolver os seus 
problemas durante a sua 
internação. 88,0 85,9 . 0,31 NS 

- Qualidade geral da equipe de 
enfermagem que o(a) atendia de 
noite. 88,0 53,5 5,09 S** 

- Explicações/orientações do seu 
problema dados pela enfermagem. 86,2 85,9 0,04 NS 

- Atenção/interesse da equipe de 
enfermagem que o atendeu durante 
a sua internação. 85,7 83,1 0,38 NS 

- Tempo de espera para ser 
atendido( a) quando tocava a 
campainha. 85,3 50,0 5,20 S** 



Grau de satisfação com os fatores de avaliação dos procedimentos específicos 
de internação - (%Muita e total satisfação) 

USUARIOS GERENTES Significante/ 
FATORES INTER- INTER- Zc Não 

NAÇÃO NAÇÃO Significante 

Nutrição: 

- Temperatura da comida. 98,6 55,7 6,33 S** 

- Aparência/apresentação da comida. 97,1 63,4 4,97 S** 

- Atendimento da nutricionista (se 
teve contato). 95,8 80,3 2,29 NS 

- Regularidade nos horários que a 
comida foi servida. 94,7 85,9 1,30 NS 

- Quantidade da comida. 93,0 67,6 3,75 S** 
-

- Variedade na comida. 92,7 60,6 4,73 S** 

- Atenção da copeira que servia a 
comida. 87,9 69,0 2,79 S** 

- Qualidade/sabor da comida. 86,6 64,8 3,21 S** 



Grau de satisfação com os fatores de avaliação dos procedimentos específicos 
de internação - (%Muita e total satisfação) 

USUARIOS GERENTES Significante/ 
FATORES INTER- INTER- Zc Não 

NAÇÃO NAÇÃO Significante 

Geral: 

- Atendimento do serviço social 
durante o período em que esteve 
internado(a) (se teve contato). 94,9 78,9 2,36 NS 

- Orientação para continuidade do 
tratamento, após saída do hospital. 93,2 69,0 3,57 S** 

- Nível de barulho à noite para 
dormir. 91,3 42,9 7,14 S** 

- Orientação para sua alimentação 
em casa, após saída do hospital. 89,4 74,3 2,23 NS 

- Conforto do quarto onde ficou 
internado( a). 86,8 33,8 7,81 S** 

- Limpeza do quarto onde ficou 
internado( a). 86,0 67,6 2,71 S** 

- Instalações do banheiro do quarto 
onde ficou internado( a). 76,3 35,2 6,06 S** 



AVALIAÇÃO DA CONFIANÇA E SATISFAÇÃO GERAL COM O HOSPITAL 

Grau de confiança no HU - (%) 

Signi-

GERENTES 
ficante/ 

Zc Não Signi-
ficante 

GRAU DE USUÁ-
PERCEPÇÃO 
DO GERENTE 

CONFIANÇA RIOS EM RELAÇÃO 
GRAU DE 

À CONFIANÇA CONFI~NÇA 

QUEO 
DO PROPRIO (1) (2) (1) (2) 

USUÁRIO 
GERENTE 
NO HU (2) l 

TERIADOHU 
(1) 

- Sinto bastante + 
total confiança 76,0 61,5 61,5 2,14 2,14 NS NS 

Predisposição a indicar o HU para parentes e amigos para consulta - (%) 

Signi-

GERENTES 
fi cante/ 

Zc Não Signi-
fi cante 

INDICARIA PARA USUÁ- PERCEPÇÃO 
CONSULTA RIOS DO GERENTE 

PREDIS-

SEO 
POSIÇÃO 

USUÁRIO 
DO GERENTE (1) (2) (1) (2) 
EM INDICAR O 

INDICARIA O HU (2) 
HU (1) 

- Tenho dúvida, 
mas acho que eu ""\ 

indicaria I Com 
"' certeza eu 

indicaria 97,1 92,8 85,7 0,63 1,68 NS NS 



Predisposição a indicar o HU para parentes e amigos para internação - (%) 

Signi-

GERENTES 
ficante/ 

Zc Não Signi-
fi cante 

INDICARIA PARA USUÁ- PERCEPÇÃO 
INTERNAÇÃO RIOS DO GERENTE 

PREDIS-
POSIÇÃO 

SEO 
USUÁRIO 

DO GERENTE (1) (2) (1) (2) 
EM INDICAR O 

INDICARIA O 
HU (2) 

HU (1) 

- Tenho dúvida, 
mas acho que eu 
indicaria I Com I 

I certeza eu 
NS 1 indicaria 96,7 95,6 88,4 0,16 1,22. NS 

Grau de satisfação em relação ao HU como um todo - (%) 

Signi-

GERENTES 
ficante/ 

Zc Não Signi-
ficante 

GRAU DE 
PERCEPÇÃO GRAU DE 

USUÁ- DO GERENTE SATISFAÇÃO 
SATISFAÇÃO 

RIOS EM RELAÇÃO DO PRÓPRIO 
COMOHU ÀSATIS- GERENTE 

FAÇÃO~UEO COMOATEN- (1) (2) (1} (2) 
USUARIO CIMENTO 

TERIA TIDO PRESTADO 
OOHUCOMO AO USUÁRIO 
UM TODO (1) PELO HU (2) 

- Muito satisfeito(a)/ 
Totalmente 
satisfeito( a) 78,1 47,2 38,6 4,56 5,82 S** S** 



ANEXO C- TESTES DE QUI-QUADRADO 

Bloco 1 - Consolidado Usuários 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao qual deveria se dirigir logo 
que entrou no hospital - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
. (1 3 a 43

) (53 a 83
) 

I 15,2% 12,1% 18,8% 26,3% 21,8% 20,7% 

FS ---··--ª~ª~ -----ªZ·_~% _, _____ ª-_1.L?_<r.o _____ Z.~l~o. -w--··---- 78,2% 79,3% __________ ,_, ____ '------·-·---'---

X 747,371 12,022 

a ,000 ,001 

S/NS S*** S*** 

Tempo de espera para conseguir o atendimento inicial, no balcão, para 
abrir uma ficha - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo --
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 

(1 3 a 43
) (53 a 83

) 

I 34,0% 33,9% 45,3% 49,3% 43,0% 46,0% 

FS :-------- 66,0% 66,1% 54,7% 50,7% --·-·--·----·- ___ , _______ - .. -·-·-~-'--.. -·--·--- . ___ 57,Q!o 54,0% 

X 880,879 53,344 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Cortesia/ educação da pessoa que o(a) recebeu para preencher uma ficha 
com os seus dados pessoais e a razão da sua ida ao hospital - (C I E /I). 

Itens 

Grau de escolaridade Sexo 1-------.---
1° Grau/ 
Primário 
(1 3 a 43

) 

1° Grau/ 
Ginásio 
(53 a 83

) 

2° Grau/ . 
C I . 

1 
Supenor Masculino Feminino oeg1a 

I 6,7% 11,6% 14,3% 14,6% 8,7% 11,8% 

- __ !:_§_ --- -- -~-ª~-~~(~ ---- ªª-·-~? -----· ª-? l ?!o.- --ª-?24~(0. -- ---ª--1!ª~0 -----ª·ª-'-?.~ 
X 590,435 150,545 

,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

,, 



Rapidez do preenchimento desses dados iniciais - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo --
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 5,0% 6,4% 6,5% 13,0% 4,2% 7,7% 

FS 95,0% 93,6% 93,5% 87,0% ~~~8~'----~2.3o/1 ---------· -····----'-.:_c_:----·--·--·--·------··-·---'··..:..: ------'·-= 

X 579,135 302,219 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Clareza das informações que o(a) Sr(a) recebeu nesse atendimento inicial 
no balcão - (C I E /I). 

- ---
Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 9,3% 17,0% 17,5% 21,5% 13,0% 15,7% 

FS 90,7% 83,0% 82,5% --~!~~0 87,0% 84,3% ----·------'-~-------~ ---·----- -------···· ·----·----··----...:: 

X 827,707 88,375 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Tempo de espera para ser atendido em consulta ou ser internado -
(C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ 
Primário Ginásio 

Colegial 
Superior Masculino Feminino 

{1 8 a 48
) {58 a 88

) 

I 50,0% 50,6% 61,4% 63,3% 56,7% 56,4% 

FS -·---ªº· 0~~0 ____ 49,4_~o ----- 38_!? OI.~ -- ___ _3~,_7 o/o 43,3% 43,6% 
----·- - ····-·-·-···-····-· ··-···-·---···--.:...: 

X 706,563 ,519 

a ,000 ,471 

S/NS S*** NS 



Organização geral desse atendimento inicial - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) csa· asa) 

I 21,9% 26,3% 38,7% 55,1% 36,7% 31,4%
1 

FS 78,1% 73,7% 61,3% 44,9% --- 63,3% -~1~ -·----·--- --·-··----·-·- ··-----------··-----·--·:...:L---------

X 3286,613 187,756 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o(a) Sr(a) teve 
enquanto esperava pela consulta/internação- (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo J 
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ 

Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 21,5% 41,9% 26,2% 68,4% 34,4% 32,8% 

FS 78,5% 58,1% 73,8% 31 16o/.o 65,6% 67,2% ----·--- -·------ --·--·---·-·------· 
_______________ ::-__:_: 

X 6266,009 18,245 

a ,000 ,000 I 
I 

S/NS S*** S*** _j 

Atenção/interesse da equipe médica que o(a) atendeu durante a sua 
internação - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio 
Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 15,7% 11,9% 28,2% 22,6% 18,7% 21,6% 

FS . ----ª-~3 o/o 88,1% 71,8% 77,4% 81,3% 78,4% 
t------ ------'--···--·--! .. -L .. -·---.. -·-·. .. .. ·--··-··----

X 1208,212 77,583 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



Educação da equipe médica que o(a) atendeu durante a sua internação -
(C/ E/I). 

---
Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2" G ;:1 . • . rau . 
Primário Gmas1o C 1 • 1 Super1or Masculino Feminino 
(1a a 4a) (Sa a sa) I o egla 

--
I ~-:~:: ---~~-9~:::- 14,9% 9,3% 10,6o/, 

FS 85,1% -~0,7~ 89,4% 
'"'M-M~-·--- -·---

X 248,674 27,808 

a ,000 ,000 _j S/NS S*** S*** 

Empenho da equipe médica em resolver os seus problemas durante a sua 
internação - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo ~ 
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ 

Masculino Feminino I Primário Ginásio Colegial 
Superior 

(1a a 4a) (Sa asa) 

I 17,7% 17,0% 23,3% 23,5% 19 5% 20 3%i 

FS 82,3% 83,0% 76,7% 76,5% ___ 80:50(.>~:7')'~ ··-·-·-·---- -------·--- ···--·-··-··--··--- ······---·----···- ·-··--·--·-·-·· 

X 270,667 5,160 I 

I 
a ,000 ,023 

S/NS S*** NS 

Explicações/orientações sobre o seu problema dados pela equipe médica 
-(C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1a a 4a) (sa asa) 

I 16,3% 16,1% 25,0% 27,7% 20,1% 20,5% 

FS -----ª~!_?.~!< -----ª~1-ª-~<>. -- ___ _?5!_Q!<>. ______ _?1:!ª-.r.? 79,9% 79,5% ---·--·---- ·-··-

X 745,436 1,466 

a. ,000 ,226 

S/NS S*** NS 

.. 

o 



Respeito à sua privacidade enquanto esteve internado(a) - (C I E /I). 

--
Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

} 

I 10,7% 10,7% 14,1% 20,0% 13,2% 14,3% 

FS 
f---"---· 

89,3% 89,3% 1-------·--·-·- ··----·--·-.. ·-·-- ----~~.9!? -----~º·-º~~ ·-·--ª6,8!o ------~51.?:~~ 
X 509,258 14,762 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 
·--

Resultado do tratamento/cirurgia a que se submeteu quando esteve 
internado(a) - (C I E /I). 

Grau de escolaridade Sexo l 
I 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
} (58 a 88

} 

I 15,7% . 13,7% 31,9% 19,6% 15,6% 22,2% 

FS 84,3% 86,3% 68,1% 80,4% 84,4% 77,8% ,........._ _____ - .. --.. --- ~--.. ------ ___ ,_, ______ ~ .. ---·--·-- ----·---... - ........... ___ , __ ...................... __ ,, __ 
X 1558,500 415,351 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** J 

O(A) Sr(a) sente confiança no HU?- (C I E /I) 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
} 

NPM 12,3% 26,3% 33,6% 29,7% 23,5% 24,4% 

B 39,6% 21,0% 21,4% 37,5% 32,7% 27,4% 

T 48,0% 52,7% 45,0% 32,8% 43,7% 48,3% 
f--· -- _,_, __________ ,, ________ ,_ ·--·----.. ------ __________ ,_, ________________ .. 

X 3353,962 218,018 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



O(A) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de 
uma consulta? - (C I E /I) 

Grau de escolaridade Sexo I 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Masculino Feminino Primário Ginásio Colegial 
Superior 

(1 8 a 48
) (58 asa) 

CNI 1,0% 2,2% 3,2% 1,4% 1,6% 

DNI 1,6% 0,1% 6,3% 1,2% 1,5% 

DCI 8,8% 11,3% 9,6% 24,7% 14,5% 10,1% 

r-----ÇC!_ 88,7% 88,7%1 88,1% 65,9% 82,9% 86,8% 
--------· ----···---·--J···-·-····-·····-----·- ··------- -··---- -·---·---

X 3633,991 290,341 
I 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

O(A) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de 
uma internação? - (C I E /I) 

Grau de escolaridade Sexo 

1° Grau/ 1° Grau/ 
l 

Itens 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

CNI 1,5% 2,2% 1,0% 0,2% 2,0%1 

DNI 1,6% 8,7% 3,1% 1,2%1 

DCI 10,9% 15,4% 5,4% 33,4% 14,2% 12,5°1 
CCI 87,7% 84,6% 90,9% 56,8% __ f32,4% 84,3% 

-··--·-- ··-···--··--·-·-········L-...-·--·------··-···-·-·----·----· --··--··---

X 6781,256 691,251 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



O(A) Sr(a) sentiu e avaliou uma série de fatores do HU: atendimento de 
funcionários, de médicos, qualidade das instalações, etc. Pensando agora 
no geral, no HU como um todo, o(a) Sr(a) poderia me dizer se ficou 
satisfeito(a) ou insatisfeito(a) com o Hospital?- (C I E /I) 

-
I Grau de escolaridade Sexo 

-~-

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 12,7% 14,9% 27,3% 36,3% 21,1% 22,4% 

FS 87,3% __ --ª-_5, 1 o/o ... 72,7% 63,7% 78,9% 77!.~% ----··-· ~--------

X 2491,894 14,291 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



Bloco 2 - Internação Usuários 

Atenção/interesse da equipe médica que o(a) atendeu durante a sua 
internação. 

-
Grau de escolaridade Sexo _j 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino I 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 16,2% 2,1% 2,8% 3,8% 7,2% 5,2% 

FS 83,8% 97,9% 97,2% 96,2% ___ _:_ _____ 92, 8~o e-.... ___ 94, ~ -·-----1---------· ·-·------- -----------·--··---- ---------

X 187,942 4,556 I 
,000 ,033 1 a 

I S/NS S*** S** 

Educação da equipe médica que o(a) atendeu durante a sua internação. 

---, 
Grau de escolaridade Sexo -

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 14,0% 1,1% .1,9% 3,8% 14,5% 1,5% 

FS 86,0% 98,9% 98,1% 96,2% 85,5% 98,5% 
1-·--- ----·- --------

X 187,108 237,573 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Empenho da equipe médica em resolver os seus problemas durante a sua 
internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 15,2% 2,1% 14,1% 7,3% 14,5% 7,5% 

FS ----·ª4. .. ª-0!?. ªz .. ª~--- ·---ª§.?.ª~~0 ----·---ª~ .. ~~() 85,5% 92,5% 
··-·-·-··-····----·-···--··········- -···-··"-··-· .... -----·-····-·----····-·- ·------

X 107,273 35,981 

a ,000 ,000 

SI NS S*** S*** 



Explicações/orientações sobre o seu problema dados pela equipe médica 
durante a internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 20,9% 1,1% 14,1% 26,1% 30,2% 6,0% 

FS 79,1% 98,9_~ 85,9o/~] 73!~~ 69,8% --~_1&% ----- :------· ·-- -M~~· f----·-·· 

X 199,037 345,069 

I a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** l 
J 

Atenção/interesse da equipe de enfermagem que o atendeu durante a sua 
internação. 

--
Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 23,2% 8,5%" 3,7% 7,2% 16,5% 

FS _ _l_E),8~ 91,5% 96,3% 100,0% 92,8% 83,5% 
1--·--·- -- -·------··-- ---------r------·-·--·-···-··--···----

X 233,972 42,634 j 
a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

l 
Educação da equipe de enfermagem - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 7,0% 6,4% 4,7% 7,2% 8,6% 

FS 93,0% 93,6% 95,3% 100,0% 92!_ª-~~--ª-1_,_~ f-··-·-- __ __,___. -- --··---·······-·-·-·-·-- --·-··-

X 21,602 1,518 

a ,000 ,218 

S/NS S*** NS 



Explicações/orientações do seu problema dados pela enfermagem -
Internação. 

Grau de escolaridade Sexo ---
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 15,2% 8,6% 8,5% 22,2% 14,6% 13,5% 

FS 84,8% 91,4% ·-··-··ª 1 '5o/o 
77,8% 85,4% 86,5% __ , __ :.__f-.. -·-···-·-·---------· 

X 57,012 ,670 

a ,000 ,413 

J S/NS S*** NS 

Empenho da equipe de enfermagem em resolver os seus problemas 
durante a sua internação. 

Grau de escolaridade Sexo l 
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Feminino l Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 16,2% 8,6% 1,9% 8,6o/l_ 13,1% 

FS 83,8% 91,4% __ _l!ª.J,!o ____ 1_00, OO(o 91,4% 86,9% 
····---·-----·-· ------- ·---~-

X 158,036 11,734 

a ,000 ,001 

S/NS S*** S*** 

Cuidados realizados pela equipe de enfermagem no(a) Sr(a) tais como: 
medir pressão, realizar curativos, dar os remédios, higienização, etc -
Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 10,5% 1,1% - 7,2% 1,5% 

FS ....... _ .... 89.1 5~o ____ .... ª-.~~-ª!o -·····-JQ01 º~~ ......... 1ºº19_<>(~ 92,8% 98,5% 
··--··-····---···-··--·--- .. ___ , __ ,, __ , __ ----

X 196,789 73,575 

a ,000 ,000 

S /NS S*** S*** 



Tempo de espera para ser atendido(a) quando tocava a campainha -
Internação. 

-
I Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
T. 

2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino F e 
(1a a 4a) (Sa a aa) 

I 25,6% 11,3% 9,5% 17,9% 21,8% 

FS 74,4% 88,7% 90,5% --ª-~.~.~% 78,2% r---.. -- ---.. ·--------- ,,_,, ____ , ___ ·-------·-----'---- 88,4°1< 

X 62,908 30,849 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** --
__ j 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que o(a) atendia de dia 
Internação. 

Grau de escolaridade Sexo I 
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 

2° Grau/ ! 
Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino Feminino l 
(1a a 4a) (sa a aa) ! 

! 

I 15,2% 7,5% 1,9% -~~~~~ ~~::~ FS 84,8°~ ,_,, ... _~2.?_!~ .... 98,1% 100,0% ... --- _________ , ____ 
X 145,842 1,886 

a ,000 ,170 

J S/NS S*** NS 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que o(a) atendia de noite -
Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1a a 4a) (Sa a 88
) 

I 10,0% 7,6% 13,2% 22,2% 7,9% 13,1% 

FS ------ §39_!_Q~(o ----~?, 4 ~{?. _______ ?~&<>[.o ______ 7~!-ª_0(.o 92,1% 86,9% 
!---.. --.... ---- _,,_, __________ ,, --·---·---·--'----

X 48,144 14,760 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



Atendimento da nutricionista (se teve contato) -Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ 
Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 9,5% 3,9% 5,8% 

FS 90,5% 100,0% 96,1% 100,0% 100,0% 9~1 ------ ·-·----"--------'------·---- -------·-

X 52,233 32,279 

a ,000 ,000 

J S/NS S*** S*** 

Qualidade/sabor da comida - Internação. 

--
Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) csa a aa) 
I 11,4% 19,4% 7,5% 36,9% 28,6% 9,4% 

FS 88,6% 80,6% . 92,5% 63,1% 71,4% -----~QJ_~{? --···----·-- ----'- -··----------·-------'---·----- f-···· 

X 166,477 169,985 

a ,000 ,000 

I S /NS S*** S*** 

Aparência/apresentação da comida - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 6,5% 1,9% 7,3% 3,7% 

FS 100,0% 93,5% 98,1% 92,7% 100,0% ---ª.9._1ª_!? ··---·--------·-- -------··· ·--···-----· -·----··-- ··-· 

X 75,273 28,164 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



Temperatura da comida - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1.0 Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio 
Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 3 a 43

) (53 a 83
) 

I 1,3% 2,8% 3,8% 1,9% 

FS 98,7% 100,0% 97,2% 96,2% 100,0% 98, 1o/c 
r--·--······-·--·--·-- ---·---· ···------'--·-- '-·----·-- ---

X 31,999 13,870 
.. 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** --

Quantidade da comida - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo ~ Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio 
Colegial 

Superior Masculino Feminino 
{1 3 a 43

) (53 a 83
) 

I 1,3% 14,0% 3,7% . 10,5% 6,0% 

FS -- 98,7o/~ 86,0% 96,3% 100,9..!9. 89,_§% 94,0o/c - ....... -.......... _,_,_ 

X 161,555 17,662 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** I 

Variedade na comida - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1a a 4a) (53 a 83

) 

I 8,9% 7,6% . 2,8% 26,1% 25,0% 2,3% 

FS ·--·--ª-t...t~ .... ----ª~_10/o. ·---~7 .?% 73,9% f-...-_1_!?_,_0% 97_,7o/J 
----··-···· 

_____ ;_.: 

X 155,668 437,142 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



Regularidade nos horários que a comida foi servida - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 7,6% 1,1% 2,8% 29,6% 6,8% 

FS ·----~g~~!o .... 98,9% 97,2% 70,4% 100,0% 93,2% ------ -"--·-'·-'--------'--· . 

X 321,832 52,507 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Atenção da copeira que servia a comida - Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 8,8% 13,0% 18,3% 11,1% 7,9% 13,2% 

Fª- 91,2% 87,0% 81,7% --~8._9% -- 92,1% ·- . 
86,8% -----'--------

X 35,735 15,434 

a ,000 ,000 
.. S/NS S*** S*** 

Conforto do quarto onde ficou internado(a). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 8,2% 14,0% 14,1% 14,6% 15,9% 12,4% 

FS 91 ,8% 86,0% 85,9% 85,4% _____ 84,1 !o 87,6% 
"' "-'---·--- -·------ -·--·--·-·-· -····· 

X 19,615 6,600 

a ,000 ,010 

S/NS S*** S** 



Limpeza do quarto onde ficou internado(a). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio 
Colegial 

Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 411)_ (58 a 88

) 

I 14,0% 9,7% 24,5% 7,3% 7,3% 16,1% 

FS 86,0% 90,3% 7_5.~% 9?..JJ.'o 92,7% 83,9% 
······-·-- -

X 100,486 38,938 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Instalações do banheiro do quarto onde ficou internado(a). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 14,0% 14,0% 37,1% 14,6% 31,7% 21,2% 

FS 86,0% 86,0% 62,9% 8~.4~& 68,3% 78,8r~ ----------··· . --'---·-·---

X 209,722 36,879 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Nível de barulho à noite para dormir- Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) 

I 12,4% 7,6% 8,5% 11,1% 11,2% 

FS -·--·ª?_~§Of~ 92,4% 91,5% 88,9% ___ 100,0% 88,~~ -----·- ···------ -·-·--- --·-·-·---···-

X 13,672 90,195 

a ,003 ,000 

S/NS S** S*** 



Respeito à sua privacidade enquanto esteve internado(a). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1 8 a 48

) (58 a 88
) -

I 10,0% 7,5% 1,9% 10,9% 

FS 90,0% 92,5% 98,1% 100,0!? 100,0% 89,1% ---------·--- '----·----··· ·-······-- -·---·-·----~-------

X 77,452 88,171 

a ,000 ,000 

I S/NS S*** S*** 

Resultado do tratamento/cirurgia a que se submeteu quando esteve 
internado( a). 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 23,2% - 7,7% 3,8% 21,7% 4,1% 

FS 76,8% 100,0% 92,3% 96,2% 
. ----'-·---·---- -·------· 78,3% 95,9% c-------···--· '------·-·-·-· 

X 296,266 246,642 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

Orientação para continuidade do tratamento, após saída do hospital -
Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 
(1a a 4a) (58 a 88

) 

I 17,5% 8,1% 3,8% 18,1% 3,5% 

FS 82,5% 100,0% 91,9% 96,2% ------ªt-~1'9. ------~~._?.% -·--·-·--- ---·······-·-·-- -····-----···- ·-··-····-·---------- ~--·---·····-· 

X 185,680 193,867 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 



Orientação para sua alimentação em casa, após saída do hospital -
Internação. 

Grau de escolaridade Sexo 

Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 
2° Grau/ Primário Ginásio Colegial Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 4,8% 14,8% 2,1% 29,6% 10,8% 10,5J 
FS 95,2% 85,2% 97,9% ZQA~& 89,2% 89,~ . ___ ,...__ __ 

f----·--·--·----------·" -·-

X 221,458 ,048 

a ,000 ,826 

S/NS S*** NS 

Atendimento do serviço social durante o período em que esteve 
internado(a) (se teve contato). 

Grau de escolaridade Sexo I 
Itens 1° Grau/ 1° Grau/ 2° Grau/ 

Primário Ginásio Colegial 
Superior Masculino Feminino 

(1 8 a 48
) (58 a 88

) 

I 2,2% 16,7% 0,9% 

FS 100,0% 100,0% 97,8% 100,0% 
1----· 

83,3% 99,1°1< .. _____ ------- ---·-·-- -------·----'·- ----

X 20,963 154,757 

a ,000 ,000 

S/NS S*** S*** 

·'' 



Bloco 1 - Consolidado Gerentes 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao qual deve se dirigir logo 
que entra no hospital - (C I E 11). 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 72,7% 60,9% 63,3% 65,8% 60,0% 

FS r---·--···-- 27,3% 39,1% 36,7% ····-·-----··--· -- --·-·---·-----····-··-······-- -·--··-·---·-----···-·- ·····------ 34,_? o/?. ------·--40~!?. 
X ,467 ,218 

a ,792 ,641 

S/NS NS NS _j 

Tempo de espera para conseguir esse atendimento inicial- (C I E /I). 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,9% 80,0o/c 83,3% 82,5% 84,6% 

FS --·--=--- 9,1% 20,0% 16,7% 
------'--'- --··-·-·--·-----· -·--····---··--- ______ 17-t§.!o 

·-·-·~·--
15,4°/9. 

X ,655 ,051 

a ,721 ,822 

S/NS NS NS 

Cortesia/ educação da pessoa que recebe os usuários para preencher os 
dados da internação - (C I E 11). 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 36,4% 36,0% 44,8% 43,6% 38,5% 

FS 63,6% 64,0% 55,2% ---------~-?.. 4!?. ··---·-··-61 ~§~[.o ..... --···---···-·· f--·····-·······---··-··-·-···········-·······--·-··-·-·········-··-····-··-··········-········----·-·-······-····-·· 

X ,509 ,169 

a ,775 ,681 

S/NS NS NS 

\. 



Rapidez do preenchimento desses dados iniciais - (C I E 11). 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 81,8% 60,0% 53,3% 70,0% 50,0% 

FS 18,2% 40,0% 46,7% ____ 30LQ!o 50,0% f-------- r----- -··--- ·-'----

X 2,742 2,679 

a ,254 ,102 

J S/NS S* NS 

Clareza das informações que o usuário recebe nesse atendimento inicial -
(C I E 11). 

Nível Hierárquico Relacionamento l 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem i 

Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 70,0% 56,0% 56,7% 70,0% 44,0% 

FS 3Q,Oo/o 44,0% 43,3% 30,0% 56,0% 
··----·-----------

X . ,650 4,333 

a ,722 ,037 

S/NS NS S** 

Organização geral desse atendimento inicial - (C I E 11). 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,0% 84,0% 70,0% 80,0% 72,0% 

FS 10,0% 16,0% 3ºL9~ 20,0% 28,0% 
------· __ .... _ .... ______ .. ____ -------'---

X 2,513 ,555 

a ,285 ,456 

S/NS NS NS 



Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o hospital 
oferece ao usuário enquanto este espera pela internação - (C I E /I). 

--
Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 70,0% 60,0% 80,0% 80,0% 56,0% 

. FS 30,0% 40,0% 20,0% ·----~0. O_<>[o ··--·-·-----44, 0% ··---·--- --------··--· -·-·---------····--·--· ------·--
X 2,640 

I 

4,284 

a ,267 ,038 _j S/NS NS S** 



Bloco 3 - Internação Gerentes 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao qual deve se dirigir logo 
que entra no hospital - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento ~ 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 

Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 72,7% 75,0% 63,3% 64,1% 69,2% 

FS 27,3% 25,0% 36,7% __ 35~:: ~-º4 --·---- ·-····-···---······--··---····---····--- --··-------·--··-

X ,928 . 

a ,629 

S/NS NS NS J 
Tempo de espera para conseguir esse atendimento inicial - Internação. 

Nível Hierárquico Relacíonamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 72,7% 88,0% 73,3% 82,5% 73,1% 

FS ---~7._~% 12,0% 26,7% 17 ,5_0(.o _ _16,9%

1 

---····--- ------
X 2,045 ,837 

a ,360 ,360 

S/NS NS NS I 

Cortesia/ educação da pessoa que recebe os usuários para preencher os 
dados da internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 36,4% 52,0% 46,7% 47,5% 46,2% 

FS 63,6% 48,0% 53,3% 52,5% 53,8% 
·-·-··-·-·-·-··-······----- -··-·······-·---··-·----··--·····---- --··-·---··--------- --····----·-·--·······---· ·------·-·-······-- ··--·---·--····-J-

X ,752 ,011 

a ,687 ,915 

S/NS NS NS 



Rapidez do preenchimento desses dados iniciais - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 81,8% 76,0% 50,0% __ ::~~:~ ::::1 FS 18,2% 24,0% 50,0% ----··-----·-· ·------··--·------ -·------'---

X 5,675 3,173 

,059 ,075 I 

a 

I S/NS S* S* 

Clareza das informações que o usuário recebe nesse atendimento inicial -
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 54,5% 60,0% 46,7% 57,5% 46,2% 

FS --~_§.!.~% 40,0% 53,3% 42,5% 53,8% r--··---- -- ---'-- -·-----·---·--·'------"-

X ,985 ,814 

a ,611 ,367 

S/NS NS NS 

Organização geral desse atendimento inicial - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 72,7% 72,0% 66,7% 77,5% 53,8% 

FS 27,3% 28,0% 33,3% 22,5% 46,2% -·----··---- ------·--·-·--·-·-·-···- --··--·--·--··------- --·--·----····------ --·-·-···-·-·---·········-- ··---··--··--·-··--

X ,241 4,064 

a ,886 ,044 

S/NS NS S** 



Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o hospital 
oferece ao usuário enquanto este espera pela internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente __ 

I 72,7% 64,0% 80,0% 80,0% 61,5% 

FS 27,3% 36,0% 20,0% 20,0% 38,5% -·--·---·- ---·---··--·-----·- ·-----·--·---- -··--------····-· 1-------------·--- -----··-----'--

X 1,760 2,708 

a ,415 ,100 

S/NS NS S* 

Entre o preenchimento dos dados iniciais e a internação, quanto tempo, 
em média, o( a) Sr(a) considera que o usuário espera- Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Minutos Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente -
Menos de 30 4,0% 16,7% 2,5% 15,4% 

30 a 59 36,4% 44,0% 23,3% 37,5% 26,9% 

60 a89 18,2% 36,0% 36,7% 32,5% 38,5% 

90 a 119 36,4% 8,0% 13,3% 12,5% 15,4% 

120 ou mai~ 9,1% 8,0% 10,0% 15,0% 3,8% 
1---·-·--·---- ··-··---·--- ----·------- 1---------·~-

X 10,537 6,087 

a ,229 ,193 

S/NS NS NS 



O(A) Sr(a) considera que existe diferença entre o tempo de internação de 
urgência e o tempo de internação programada - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

SIM 54,5% 81 ,8% 73,3% ·-·------:~:~~! ____ :!:~: NÃO _______ 4!?2 _?!o ···----·-------!ª·~~to _______ 26t?_~~ ---------
X 2,771 ,401 

a ,250 ,526 

S/NS NS NS 



Bloco 4 - Internação Gerentes 

Atenção/interesse da equipe médica para com o usuário durante a 
internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 36,4% 40,0% 40,0% 42,5% 30,8% 

FS 63,6% 60,0% 60,0% 57!5~'--- 69,2% ·--___ .. ______ ,_ , ____ .:_: ____________ ~ . 
X ,051 ,922 

a. _,_,-F ,975 ,337 

S/NS NS NS _] 

Educação da equipe médica para com o usuário durante a internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem .I Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 54,5% 44,0% 30,0% 45,0% 30,8% 

FS --·-·----- 45,5% 56,0% 70,0% --"·--·------· ________ c..:c..... ... - .... ·-----1---· 
55,0<yo 69,2% 

X 2,389 1,337 

a. ,303 ,248 

S/NS NS NS 

Empenho da equipe médica em resolver os problemas do usuário durante 
a internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 45,5% 40,0% 40,0% 40,0% 38,5% 

FS ________ §4,§._~~?. _______ ?,Q .. !.Q.~o -·--·---·-§º..!º~~ ____ ___§_Q!Q.~(~ 61,5% ................. -..... ______ -------~ 

X '113 ,016 

a. ,945 ,901 

S/NS NS NS 



Explicações/orientações sobre o problema, dadas pela equipe médica ao 
usuário - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 63,6% 52,0% 43,3% 57,5% 38,5% 

FS 36,4% 48,0% 56,7% 42,5% 61,5% ---- f-·-----·-·------·---------·---....................... _____ ., ___________ -·-·----·-- ------·---·-·----

X 1,392 2,285 

a ,499 ,131 

S/NS NS NS 

Atenção/interesse da equipe de enfermagem para com o usuário durante 
a internação - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi,. Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 28,0% 16,7% 20,0% 15,4% 

FS 100,0% 72,0% 83,3% ........... __ 80,9% 84,6% ----r-----------·-------·-·---........ - .... -.--........ .. ....... _, ______ ............... __ . ·--

X 4,111 ,226 

a ,128 ,635 

S/NS NS NS 

Educação da equipe de enfermagem para com o usuário durante a 
internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 36,0% 23,3% 25,0% 23,1% 

FS , _______ J_Qº..!º-~- .,, _______ §_~_.Q_~~ ____________ ?...f?2_% 75,0% 76,9% .................... ,_,_,_, ___ ·-·-----·-----'--·--.... --.. ----

X 5,415 ,032 

a ,067 ,859 

S/NS S* NS 



Explicações/orientações do problema dadas péla enfermagem ao usuário 
- Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi~ nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 16,0% 20,0% 17,5% 11,5% 

FS 100,0% 84,0% 80,0% ----ª?__,_~o/~----ªª·5'* -·---- _,,_,,_ .... _ .. __ , ____ ,_ ----·--- '--------·--·-·-

X 2,527 ,436 

a ,283 ,509 

S/NS NS NS l 

Empenho da equipe de enfermagem em resolver os problemas do usuário 
durante a internação. 

~ 
Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 20,0% 16,7% 15,0% 15,4% 

FS 100,0% 80,0% 83,3% 85,0% 84,6% r-----·---------------------- - -- -·----.. ---------·--'-
X 2,475 ,002 

a ,290 ,966 

S/NS NS NS 

Cuidados realizados pela equipe de enfer-magem no usuário tais como: 
medir pressão, realizar curativos, dar os remédios - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 9,1% 16,0% 13,3% 12,5% 15,4% 

FS -----ª-0,9% _______ ?4,0% ____ _?6' 7.!~ _________ 81§.~ 84,6% -------- ----'---

X ,314 '111 

a ,855 ,739 

S/NS NS NS 



Tempo de espera para atender o usuário quando este toca a campainha
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 36,4% 60,0% 43,3% 62,5% 30,8% 

FS 63,6% 40,0% 56 lo/o 37,5% --~~-~~!o --------·- --·---·---·---- __ ,. _____ ,. ___ .. ___ ,._c_.,_, 

X 2,293 6,346 

a ,318 ,012 

S/NS NS S** 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atende durante o dia -
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 24,0% 13,3% 15,0% 15,4% 

FS 100,0% 76,0% 86,7!~. 85,0% ____ §j,60(o 
---····-- -----.. ---- ___ ,. __ ,. _____ ,. ______ .. ________ .. 

X 3,564 ,002 

a ,168 ,966 

S/NS NS NS 

Qualidade geral da equipe de enfermagem que atende durante a noite -
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 45,5% 64,0% 36,7% 50,0% 46,2% 

FS ,. _______ _§4,§!~ ______ .. __ ~E?.,_9!o _______ ___§_3, 3% _____ _?0,0% 53,8% 
--·-·---···------ ... _, _____ .. , __ 

X 4,127 ,093 

a ,127 ,760 

S/NS NS NS 



Atendimento da nutricionista - Internação. 

I Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 9,1% 32,0% 16,7% 25,0% 15,4% 

FS 90,9% 68,0% 83,3% 75,0% 84,6°/c 
-MM0-0•~-------· r--·--------··-------·'...:__;_;.--·---··--- 1-----·-·-·-·--- . 

X 3,079 ,872 

a ,215 ,350 

S/NS NS NS 

Qualidade/sabor da comida - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionament~ 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem I 

Admi- nistração nistração contato c/ contato cll 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 18,2% 44,0% 40,0% 37,5% 38,5% 

FS 81,8% 56,0% 60,0% ~2.5%. 61,5'1 ----- --

X 2,269 ,006 

a ,322 ,937 

S/NS NS NS l 
Aparência/apresentação da comida - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento I 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 

Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 27,3% 48,0% 33,3% 42,5% 30,8% 

FS 72,7% 52,0o/< 66,7% ___ !)7.~~? 69,2% ---C-r------·"--------'--------------... 

X 1,878 ,922 

a ,391 ,337 

S/NS NS NS 



Temperatura da comida -Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 36,4% 58,3% 43,3% 53,8% 38,5% 

FS 63,6% 41,7% 56,7% 46,2% 61,5% -·----·--- -----·--·--------------·------- !---·-·---···· --·· 

X 1,884 1,480 

a. ,390 ,224 

S/NS NS NS 

Quantidade da comida - Internação. 

Nível Hierárquico RelacionamenU 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 9,1% 40,0% 40,0% 42,5% 19,2% 

FS 90,9% 60,0% 60,0% __ _§7, ~_o/o 80,8% __ , _____ 
. ----------- '--· -""'---

X 3,857 3,839 

a. ,145 ,050 

SI NS NS S** 

Variedade na comida - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 18,2% 44,0% 50,0% 40,0% 42,3% 

FS 81,8% 56,0% 50,0% ·-··----~.!.9o/~ 57,7% 
------···--·-----·-·· ·······----··----··----· -----·-···--··--· ---·--····---·-----···-

X 3,377 ,035 

a. ,185 ,852 

S/NS NS NS 



Regularidade nos horários que a comida é servida - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento . 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 9,1% 20,0% 13,3% 12,5% 19,2% 

FS -------· 90,9% 80,0% - .. ·-----·-·----·------'---- 86,~~ 87,5% 80,8% ·-------------'--

X ,849 ,555 

a ,654 ,456 

S/NS N$ NS --

Atenção da copeira que serve a comida - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento J 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 

Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 18,2% 52,0% 23,3% 30,0% 34,6% 

FS 81,8% 48,0% 76,7% 70,0% 65,4% 
'-----.. ---------'----·------ --- __ c_ 

X 6,406 ,155 

a ,041 ,694 

S/NS S** NS 

Conforto do quarto - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 63,6% 64,0% 70,0% 65,0% 65,4% 

FS 36,4% 36,0% 30,0% 35,0% 34,6% 
-·-····----··--- -------·-.. ---·--·L-.. -----·--.. --·-------.. --·-----·-1---------.. ---------

X ,275 ,001 

a ,871 ,974 

S/NS NS NS 



Limpeza do quarto - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 45,5% 28,0% 30,0% 30,0% 38,5% 

FS 54,5% 72,0% 70,0% 70,0% 61,5% ----·-- r-------C- ---·--- --

X 1,157 ,508 

a ,561 ,476 

S/NS NS NS --

Instalações do banheiro do quarto - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 54,5% 64,0% 70,0% 65,0% 65,4% 

FS 45,5% 36,0% 30,0% 35,0% 34,6% r----- -- -- .._ __ .. _________ , __ ----·- ·--'------
X ,870 ,001 

a ,647 ,974 

S/NS Ns NS 

Nível de barulho à noite para dormir - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 63,6% 56,0% 53,3% 55,0% 53,8% 

FS 36,4% 44,0% 46,7% 45,0% 46,2% 
··-····-···~·-·--··---···-· -·-------·--·---·-.. ----.. --....... _ ......... - ............... -.... --·----·--· 1-.. ___ , __ .... _.___ _____ 

X ,347 ,008 

a ,841 ,927 

S/NS NS NS 



Respeito à privacidade do usuário enquanto está internado. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 63,6% 76,0% 58,6% 71,8% 53,8% 

FS 36,4% 24,0% 41,4°/() 28,2% 46,2% ····-----··------"--C..:.L....-----···---- ~----· 

X 1,849 2,198 

a ,397 ,138 

S/NS NS NS 

Resultado do tratamento/cirurgia a que o usuário se submete durante a 
internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento J 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem I 

Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 27,3% 16,0% 13,3% 20,0% 7,7% 

FS __ 72,7% 84,0% 86,7% -- 80,0% 92,3% 
-------·--·-·'--"-'-'-----·---··-·-- ------··· 

X 1,139 1,857 

a ,566 ,173 

S/NS NS NS 

Orientação para continuidade do tratamento, após saída do hospital -
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 27,3% 36,0% 26,7% 32,5% 23,1% 

FS 72,7% 64,0% 73,3% 67,5% 76,9% 
---····---.. -·---·- ·--··-··-·--··----·····-·---- --···-----·-----···--···-· -·--·----·-----···---·--- ----~----

X ,620 ,683 

a ,734 ,409 

S/NS NS NS 



Orientação para alimentação em casa, após saída do hospital -
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ j 

nistração lntermed_iária Operacional cliente cliente 

I 9,1% 33,3% 26,7% 20,0% 36,0% 

FS 90,9% 66,7% 73,3% 80,0% 64,0% 
-·"---·---· r---·---------------··-~-- ________ ,_, ................ , ___ , ___________ , _____________ 

X 2,303 2,039 

a ,316 ,153 

S/NS NS NS 

Atendimento do serviço social durante o período em que o usuário está 
internado. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 9,1% 36,0% 13,3% 12,5% 30,8% 

FS 90,9% 64,0% __ _?6-t?.!~ ·------87 .s.~. 69,~o/~ r--- .. --------
X .-5,353 3,325 

a ,069 ,068 

S/NS S* S* 

O(A) Sr(a) considera que existe diferença entre ficar internado em um 
· quarto individual ou em uma enfermaria - Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 9,1 o/o 16,0% 17,2% 20,0% 12,0% 

FS 90,9% 84,0% 82,8% -------80' 0_% 88,0% -------------- ·----------·--·----

X ,419 ,700 

a ,811 ,403 

S/NS NS NS 



SE SIM: 

--
Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 100,0% 75,0% 80,0% 87,5% 66,7% 

FS - 25,0% 20,0% 12,5% 33,3% 
!------·------- -----·--·--·---- ---- ··-

X ,313 ,637 

a ,855 ,425 I 
S/NS NS NS _j 



Bloco 5 - Emergência Gerentes 

Facilidade de localização do balcão/ pessoa ao qual deve se dirigir logo 
que entra no hospital - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,9% 76,0% 60,0% 67,5% 76,9% 

FS 9,1% 24,0% 40,0% 32,5% 23,1% 
----· r--------· ------------·-·-----·····-· !-----------'-----·--

X 4,201 ,683 
c.;• 

a ,122 ,409 

S/NS NS NS 

Tempo de espera para conseguir esse atendimento inicial- Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,9% 80,0% 83,3% 82,5% 84,6% 

FS 9,1% 20,0% 16,7% 17,5% 15,4% -·--··-·-·· L...-----------~--------·--··---- ---···-------··----· -···--··-·----

X ,655 ,051 

a. ,721 ,822 

S/NS NS NS 

Cortesia/ educação da pessoa que recebe os usuários para preencher os 
dados da ficha de emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 45,5% 84,0% 70,0% 75,0% 69,2% 

FS --···--·---~42_~~0 -----·-·--- .. 1§.. oo~o. ------·-·-----?--º~º-!0. - 25,0% 30,8% 
---·-· ····-·-·-··-···-··-·····-··· ···-·--------·--·-···---

X 5,576 ,264 

a. ,062 ,607 

S/NS S* S* 



Rapidez do preenchimento desses dados iniciais - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 81,8% 80,0% 63,3% 77,5% 69,2% 

FS 18,2% 20,0% 3_6,7% 22,5% 30,8% 1--------- --------··-· -·- --
X 2,460 ,563 

a ,292 ,453 

J S/NS NS NS 

Clareza das informações que o usuário recebe nesse atendimento inicial -
Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 80,0% 72,0% 76,7% 90,0% 56,0% 

,......... .. FS 20,0% 2?..l..Q% 23,~~0 -- 10,0% 44,0% --·------·· --

X ,296 10,019 

a ,863 ,002 

S/NS NS S** 

Organização geral desse atendimento inicial - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,0% 88,0% 76,7% 90,0% 72,0% 

FS 10,0% 12,0% 23,3% 10,0% 28,0% 
1---·-····------ ···--··-·····--·-·······-----····-- -···--·----··--·-···- ···--·---·-----··--· ·-·· 

X 1,649 3,545 

a ,439 ,060 

S /NS NS S* 



Conforto (instalações/ poltronas/ água/ banheiros, etc) que o hospital 
·oferece ao usuário enquanto este espera pelo atendimento na 
emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 80,0% 72,0% 83,3% 87,5% 64,0% 

FS 20,0% 28,0% 16,7% .... --··----1~1~~L_____ 36, o!() r--·----.. --. .. ,, ___ ,, ______ ..... - .......... _ .... _____ , __ .......... _ .... ,_ ............ , ___ , ___ ,,_,, 

X 1,053 5,027 

a ,591 ,025 

S/NS NS S** ----

Atenção/interesse do médico pelo usuário - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,9% 80,0% 82,8% 82,1% 84,6% 

FS 9,1% 20,0% 17,2% 17,9% 15,4% ,.----·--!-----------·-·------------------ _____ ,, __ , ........ ___ ............... _, 

X ,650 ,073 

a ,722 ,787 

S/NS NS NS 

Atenção/interesse da enfermagem pelo usuário - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacic>nal cliente cliente 

I 72,7% 76,0% 69,0% 74,4% 65,4% 

_____E__~_ 27,3% 24,0% 31,0% 25,6% 34,6% __ , ______ ,,_, ________ ....... , __ , ____ , __ ___ .... _. ___ , --

X ,333 ,607 

a ,847 ,436 

S/NS NS NS 



Educação do médico para com o usuário - Emergência. 

-
Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 81,8% 76,0% 71,4% 76,9% 68,0% 

FS , __ ,.~8,2% 24,0% 28,6% 23,1% 32,0% - _______ , __ 
-· .. _ 

X ,477 ,622 

a ,788 ,430 

S/NS NS NS 

Educação da enfermagem para com o usuário - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento J 
I 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 72,7% 60,0% 53,3% 57,5%1 57,7% 

FS 27,3% 40,0% 46,7% 42,3% 42,5% ·-------·-- . '-r-- -"--

X 1,266 ,000 

a ,531 ,988 
~:.fi' 

S/NS NS NS 

Empenho demonstrado pelo médico em resolver o caso - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 90,9% 68,0% 72,4% 64,1% 80,8% 

FS 9,1% 32,0% 27,6% ---- 35,~% 19,2% 
·--.. ------.. ··--·----!-------·--·---- .. ----.. ---·-'-----·--·-'---

X 2,131 2,095 

a. ,344 ,148 

S/NS NS NS 



Explicações/orientações do problema dadas pelo médico ao usuário -
Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi~ Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

D 90,9% 76,0% 82,8% 82,1% 80,8% 

CF 9,1% 24,0% 17,2% 17,9% 19,2% -·---!--.... __ , ________ ·-·---......... - ...... _, _____ ...... _. ___________ _ , _____ .. ___ , ___ , __ , ____ , ________ 
X 1,180 ,017 

a ,554 ,896 

S/NS NS NS 

Explicações/orientações do problema dadas pela equipe de enfermagem 
ao usuário - Emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

D 72,7% 68,0% 56,7% 67,5% 57,7% 

CF 27,3% 32,0% 43,3% .... ·-----ª~1~!?. _____ .. ___ 42,~~ ----·-·-----"" __________ ,__,_,_ _______ .. ., _____ 

X 1,228 ,655 

a ,541 ,418 

I S/NS NS NS 

Respeito à privacidade do usuário durante o tempo em que é atendido na 
emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

D 90,9% 88,0% 80,0% 90,0% 76,9% 

CF 9,1% 12,0% 20,0% 10,0% 23,1% 
·····-------·-" _______ ,_, ____ , .. , _________ ,_, .. ,_ ........ _ ... '----.. --.. ·---·---.. --.. -- ___ , _____ ,._ .. ___ - .. ---- .. ·----.... -----· 

X 1,056 2,096 

a ,590 ,148 

S/NS NS NS 



Resultado do tratamento que é dado ao usuário - Emergência. 

~ 
Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

D 80,0% 76,0% 70,0% 69,2% 73,1% 

CF ---····~·0, o~ _______ _?_11-Q_!o ·------·~º.!_º!? 30,8% 26,9% ----- ····-----"""" __ ,,_,_ -· 

X ,486 '112 

a ,784 ,738 

S/NS NS NS 

Conforto para o usuário no setor de emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento I 
Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 

Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 
nistração Intermediária Operacional cliente cliente I 

D 90,9% 96,0% 83,3% 90,0% 88,5% 

CF 9,1% 4,0% 16,7% 10,0% 11,5% -----.. --·---·-------·-- ,-----·--·--
X 2,340 ,039 

a ,310 ,843 

S/NS NS NS I 

Higiene no setor de emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

D 81,8% 84,0% 73,3% 80,0% 73,1% 

CF ...... _.18,~~~ .. 16,0% 26,7% --·-.... -~_0,0% 26,9% --- .. .. -. _ .. _____ ,_, __ , .. ,_ .. _, ........ ..-

X 1,001 ,430 

a ,606 ,512 

S/NS NS NS 



Bloco 7 - Gerentes 

Como o(a) Sr(a) considera que é o grau de confiança que os usuários têm 
doHU. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

p 9,1% 3,8% 

M 27,3% 44,0% 36,7% 

--- ~~:~~~0 --:!:!, 8 63,6% 56,0% 63,3% 
·-----···--- --·-----·----····-·-···-·-- ----·----·····---- ·-·-··---·-----·····---···· 

X 5,727 

a ,221 ,238 I 
S/NS NS NS l 

I 

E qual o grau de confiança que o(a) Sr(a) tem do HU. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

N 9,1% 3,8% 

p 27,3% 3,3% 7,5% 3,8% 

M 18,2% 36,0% 36,7% 27,5% 34,6% 

8 45,5% 60,0% 43,3% 55,0% 50,0% 

T 4,0% 16,7o/?. . 10,0% 7,7% 
---··----f--· ···---·---'---·-·-· - --···-'--··----

X 20,380 2,315 

a ,009 ,678 

SI NS S** NS 



O(A) Sr(a) considera que nossos usuários indicariam o HU para algum 
parente/amigo que precisasse de uma consulta, de uma internação ou de 
atendimento de emergência -·Consulta. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

CCNI 9,1% 4,2% 3,8% 

TDNI 9,1% 4,2% 3,3% 7,7% 

TOI 27,3% 33,3% 43,3% 28,2% 46,2% 

CCI 54,5% 58,3% 53,3% 64,1% 50,0% 
-·"---·-·--- -······-·-·-··-····-----·- --·-··---··---·-·---·- --·---······-··-----···-·-... ·--·-····-· --······-·---····-----·····-- ------····--··---

X 3,660 5,451 

a ,723 ,142 

S/NS NS NS 

O(A) Sr(a) considera que nossos usuários indicariam o HU para algum 
parente/amigo que precisasse de uma consulta, de uma internação ou de 
atendimento de emergência -Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

CCNI 9,1% 4,0% 

TDNI 9,1% 3,3% 5,1% 

TDI 13,0% 16,7% 15,4% 8,0% 

CCI ----···----ª_1~~ ·-·--·---··---~7, º-~0 --------···-·ªº1-º!?. -------~---Zi!!_~!?. - -----ª8,0% ----·--···--

X 8,669 3,640 

a ,193 ,303 

S/NS NS NS 



O(A) Sr(a) considera que nossos usuários indicariam o HU para algum 
parente/amigo que precisasse de uma consulta, de uma internação ou de 
atendimento de emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

CCNI 9,1% 4,3% 13,8% 2,6% 16,0% 

TDNI 9,1% 4,3% 3,4% 2,6% 8,0% 

TDI 45,5% 43,5% 44,8% 52,6% 28,0% 

CCI 36,4% 47,8% 37,9% -··--4~.1% 48,0% 
··---···----· f----·----··-----····· '------------·· ~·-··--··--····--·-·-·-· ------·-

X 2,141 6,561 

a ,906 ,087 

S/NS S* S* 

E o(a) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de 
uma consulta, de uma internação ou de atendimento de emergência -
Consulta. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

CCNI 18,2% 4,0% 10,0% 7,5% 3,8% 

TDNI 9,1% 6,7% 5,0% 3,8% 

TDI 9,1% 20,0% 36,7% 27,5% 23,1% 

CCI 63,6% 76,0% 46,7% 60,Q!o 69,2% ---···- ···-··---····· -- ·--------·--
X 8,523 ,724 

a ,202 ,868 

S/NS NS NS 



E o(a) Sr{a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de 
uma consulta, de uma internação ou de atendimento de emergência -
Internação. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente __ 

CCNI 18,2% 8,0% 

TDNI 18,2% 4,2% 10,0% 10,0% 4,0% 

TDI 23,3% 15,0% 4,0% 

CCI ·······-··--····-§.ª-~?._<>[~ ····-····----ª5~ª-"t<:> ... ----·-···-~?.J% __ _7S,Q~ 84,Q, 
t----·--····· 

X 21,404 5,807 i 
a ,002 , 121 

J S/NS S** NS 

E o(a) Sr(a) indicaria o HU para algum parente/amigo que precisasse de 
uma consulta, de uma internação ou de atendimento de emergência. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

CCNI 27,3% 8,3% 13,8% 7,7% 20,0% 

TDNI 9,1% 8,3% 10,3% 5,1% "16,0% 

TDI 36,4% 29,2% 34,5% 41,0% 16,0% 

CCI 27,3% 54,2% 41,4% 46,2% 48,0% 1----------!-·-··--·-·····--···-· ·······-----------·····- ·····-····--·-···------- t----·········--·--·--·----· ---· ···-

X 3,464 6,831 

a ,749 ,077 

S/NS NS S* 



Pensando agora no geral, no HU como um todo, qual o grau de satisfação 
que o(a) Sr(a) considera que o usuário manifesta após o atendimento no 
Hospital Universitário. 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 18,2% 12,0% 20,0% 12,5% 19,2% 

FS ·-····----.. --J~1!ª~~~ -··-·--·-·-ªª·0!~ --·--ªº1º.~~ 87,5% 80,8% 
-~-~"······-····-·-· ·····-·· ·-···"·--- ············-·-·-··--··----·-·· -·-·--··--·---

X ,650 ,555 I 
a ,722 ,456 

I S/NS NS NS _j 

Pensando agora no geral, no HU como um todo, qual o grau de satisfação 
do(a) Sr(a) com o atendimento prestado pelo Hospital Universitário aos 
usuários. (O que se avalia é o atendimento prestado, por isso, não devem 
ser considerados outros aspectos como salário, chefias, beneficios, etc.). 

Nível Hierárquico Relacionamento 

Itens Alta Admi- Admi- Tem Não tem 
Admi- nistração nistração contato c/ contato c/ 

nistração Intermediária Operacional cliente cliente 

I 27,3% 16,0% 10,0% 12,5% 19,2% 

FS ---·--·-7~1 7°/~ -·-----.... 8-!!-ºJ.o ---·---··-~_Q,Q~?, 87,5% 80,8% 
·--·~·-----· --·--------- '---------

X 4,138 1,777 

a ,388 ,411 

SI NS NS NS 



I 

ANEXO O- TESTES DE REGRESSÃO MÚLTIPLA 

ANÁLISE DE REGRESSÃO PARA DETERMINAÇÃO DOS PESOS DOS 
CONSTRUTOS NA FORMAÇÃO DA SATISFAÇÃO- USUÁRIOS 

Test of Function(s) 

Chi-square df Sig. 

18,552 7 0,01 

Standardized Function Coefficients 

Construtos Coeficientes 

ATENDIMENTO 1,835 

EQUIPE MÉDICA -2,114 

ENFERMAGEM -0,348 

NUTRIÇÃO 0,715 

INSTALAÇÕES -1,067 

PRIVACIDADE 0,845 

RESULTADO 1,108 

Correlação dos Construtos na Matriz de Regressão 

Construtos Coeficientes 

ATENDIMENTO 0,492 

RESULTADO 0,290 

NUTRIÇÃO 0,279 

ENFERMAGEM 0,192 

EQUIPE MÉDICA 0,172 

PRIVACIDADE 0,157 

INSTALAÇÕES 0,117 



Contribuição dos Construtos na Formação da Satisfação 

Peso Relativo 
Construtos (o/o) 

ATENDIMENTO 29,0 

RESULTADO 17,1 

NUTRIÇÃO 16,4 

ENFERMAGEM 11,3 

EQUIPE MÉDICA 10,1 

PRIVACIDADE 9,2 

INSTALAÇÕES 6,9 

TOTAL 100,0 



ANÁLISE DE REGRESSÃO PARA DETERMINAÇÃO DOS PESOS DOS 
CONSTRUTOS NA FORMAÇÃO DA SATISFAÇÃO- GERENTES 

Test of Function(s) 

Chi-square df Sig. 

19,587 7 0,007 

Standardized Function Coefficients 

Construtos Coeficientes 

ATENDIMENTO 0,273 

EQUIPE MÉDICA 0,227 

ENFERMAGEM -0,122 

NUTRIÇÃO -0,711 

INSTALAÇÕES 0,182 

PRIVACIDADE 0,216 

RESULTADO 0,969 

Correlação dos Construtos na Matriz de Regressão 

Construtos Coeficientes 

RESULTADO 0,764 

EQUIPE MÉDICA 0,511 

PRIVACIDADE 0,410 

INSTALAÇÕES 0,384 

ATENDIMENTO 0,268 

ENFERMAGEM 0,165 

NUTRIÇÃO 0,095 



Contribuição dos Construtos na Formação da Satisfaçii\; 

Peso Relativo 
Construtos (%) 

RESULTADO 29,4 

EQUIPE MÉDICA 19,7 

PRIVACIDADE 15,8 

INSTALAÇÕES 14,8 

ATENDIMENTO 10,3 

ENFERMAGEM 6,4 

NUTRIÇÃO 3,7 
:"'"· 

TOTAL 100,0 


	

