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O—INTRODUÇÃO  

A qualidade da prestação nos serviços de saúde é hoje entendida como uma 

necessidade intrínseca aos próprios serviços, uma vez que estes existem para servir os 

utentes1. Em consequência, é fundamental ir de encontro às suas necessidades, 

expectativas e conseguir um elevado grau de satisfação desses mesmos utentes com os 

cuidados que lhes são prestados. Ao propormo-nos estudar sobre “A satisfação dos 

utentes com os cuidados de enfermagem num Serviço de Atendimento Permanente de 

um Centro de Saúde”, tivemos em conta que hoje em dia já não se vê em cada pessoa 

um utente, mas sim em cada utente uma pessoa. 

A Direcção Geral de Saúde declara no Plano Nacional de Saúde 2004-2010 que 

actualmente ainda existe uma escassa cultura da qualidade referindo que “é por todos 

visível que o nosso Sistema de Saúde peca por uma escassa cultura de qualidade, desde 

logo na resposta que dá às expectativas legítimas dos cidadãos utilizadores.” (DGS, 

2004:172) O mesmo documento ainda refere que “é insuficiente a divulgação de 

experiências devidamente avaliadas e que configuram sinais de sucesso.” (DGS, 

2004:172). 

O estudo desta problemática vai de encontro ao preconizado pela Ordem dos 

Enfermeiros “a satisfação dos utentes/clientes quanto aos cuidados de enfermagem 

constitui um importante e legítimo indicador da qualidade dos cuidados prestados”, 

(Ordem dos Enfermeiros, 2005:52). 

A Direcção Geral de Saúde considera que existem várias áreas prioritárias de 

investigação em serviços de saúde, nomeadamente “estudo das percepções e da 

satisfação do cidadão em relação aos serviços de saúde, ao acesso à informação e ao 

desempenho dos sistemas de reclamação.” (DGS, 2004:74). 

È comum a ideia de que o conceito de satisfação é de difícil operacionalização por se 

tratar de um conceito de natureza multidimensional (satisfação com quê?). Segundo 

                                                 
1   Segundo a Ordem dos Enfermeiros (2003) o termo cliente designa a pessoa que é alvo dos cuidados de 
enfermagem. Em todo o caso, designações como “utente”, “doente” ou “consumidor de cuidados”, 
dependendo do contexto da utilização, não colidem com o que preconiza a Ordem dos Enfermeiros, pelo que, 
neste trabalho será utilizada a palavra utente para designar o alvo ou o beneficiário dos cuidados de 
enfermagem. (Conselho de Enfermagem da Ordem dos Enfermeiros—Divulgação, Padrões de Qualidade dos 
Cuidados de Enfermagem, 2003). 
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Ribeiro (2003:15), “o grau de satisfação dos sujeitos pode ser influenciado por múltiplos 

aspectos relacionados com as características e os atributos dos indivíduos, com as suas 

experiências anteriores, com variáveis de contexto, e com as expectativas dos sujeitos 

sobre as diferentes dimensões da satisfação.”  

A satisfação pode ainda ser influenciada por variáveis cuja influência directa ou indirecta 

é desconhecida e sobre as quais o investigador não tem qualquer controlo, mas que 

podem ser determinantes para os resultados dos estudos sobre a satisfação dos utentes 

independentemente do seu estatuto e função social, da sua cultura ou da sua localização 

geográfica. 

Ao estudar a satisfação dos utentes face aos cuidados de enfermagem apercebemo-

nos de como esta constitui um indicador relevante para a caracterização da qualidade 

dos cuidados de enfermagem. São os utentes que podem fornecer-nos informação válida 

acerca da qualidade dos cuidados de enfermagem que receberam.  

Paúl (1999:18) refere que a satisfação “resulta da avaliação feita pelo sujeito em função 

da realização das suas necessidades percebidas, expectativas e resultados obtidos. É 

um estado interno que pressupõe elementos afectivos e cognitivos na avaliação dos 

recursos e respostas do meio, às necessidades do indivíduo”, neste sentido procuramos 

centrar o estudo na satisfação dos utentes face aos cuidados de enfermagem.  

As nossas experiências quotidianas como enfermeiros fizeram-nos interiorizar 

preocupações que levam a interrogar se os utentes estão satisfeitos com os cuidados de 

enfermagem que lhes são prestados. Assim, somos levados a estudar a relação entre a 

assistência de enfermagem e a satisfação dos utentes, pelo que a questão de partida que 

orientou o nosso estudo foi: “Será que os utentes estão satisfeitos com os cuidados 

de enfermagem prestados no Serviço de Atendimento Permanente do Centro de 

Saúde?” 

Este estudo foi concebido tendo como principal objectivo conhecer a satisfação face à 

assistência de enfermagem dos utentes que, por qualquer motivo, recorreram ao SAP de 

um CS da Região Norte e necessitaram de cuidados de enfermagem.  

Vivendo nós actualmente um período de mudança (politica e organizacional), 

consideramos também a realização deste estudo como um contributo importante para 

eventuais alterações de funcionamento da instituição onde o trabalho foi realizado, não 

descurando também aspectos relacionados com a satisfação dos profissionais com vista 
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a uma maior motivação e desempenho profissional. Neste estudo, no sentido de clarificar 

a finalidade proposta, tornou-se necessário definir os seguintes objectivos:  

Rever alguns pressupostos conceptuais e metodológicos sobre a satisfação dos utentes. 

Sintetizar alguns estudos que contribuíram para o desenvolvimento desta investigação. 

Descrever o desenho e processos de estudo sobre a satisfação dos utentes face à 

assistência de enfermagem no serviço de atendimento permanente. 

Evidenciar os resultados que contribuíram para a satisfação dos utentes com a 

assistência de enfermagem no serviço de atendimento permanente. 

A dissertação que apresentamos, e em que procuramos dar conta do processo e dos 

resultados da investigação, está ordenada numa sequência: enquadramento teórico e 

estudo empírico. Numa primeira parte, fazemos uma abordagem teórica da nossa 

problemática, procurando o seu enquadramento através da fundamentação documental 

em diferentes perspectivas e domínios do saber. Abordamos a qualidade em cuidados de 

saúde, as expectativas e satisfação dos utentes nos serviços de saúde, assim como a 

relação existente entre a satisfação e outras variáveis pessoais, sócio-demográficas e de 

contexto, enquanto indicador da qualidade dos cuidados de enfermagem. Abordamos 

também os factores intervenientes na satisfação dos utentes com os cuidados de 

enfermagem. 

A segunda parte contém o trabalho empírico e é constituída por quatro capítulos 

principais. No primeiro capítulo, descrevemos a metodologia utilizada neste estudo, o seu 

contexto, finalidade e objectivos, as hipóteses de investigação, as variáveis em estudo, o 

instrumento de colheita de dados, a população e amostra, os procedimentos de colheita 

de dados e as considerações éticas. O segundo e o terceiro capítulos contêm a 

apresentação e análise dos dados relativos à utilização do SAP com os cuidados de 

enfermagem e à satisfação dos utentes com os mesmos. No quarto capítulo 

apresentamos a análise e discussão dos resultados e damos conta de como os utentes 

avaliaram a sua satisfação com os cuidados de enfermagem.  

Finalmente, apresentamos as conclusões, procurando salientar os resultados mais 

relevantes do estudo, os quais, não tendo a pretensão de serem definitivos nem 

generalizáveis, poderão servir de guia e motivação para novos estudos. Desejável seria 

que este trabalho pudesse contribuir para a melhoria da satisfação dos utentes com os 

cuidados de enfermagem prestados no contexto em questão. 
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1—QUALIDADE  EM CUIDADOS DE SAÚDE   

Actualmente, existe uma forte consciencialização sobre a qualidade. Podemos mesmo 

considerar que estamos no Século da Qualidade, pelo que estudá-la é um assunto 

importante e também muito complexo. Com efeito, temos a noção que cada vez mais é 

difícil acrescentar algo de novo sobre o assunto, “existe hoje a legítima expectativa por 

parte dos cidadãos e da comunidade em geral, de que os cuidados de saúde sejam de 

qualidade: acessíveis, adequados e efectivos, com baixo risco e a custos socialmente 

suportáveis” Pisco [et al] (2001:43). 

A qualidade na saúde tem sido assim uma preocupação dos vários Governos nos últimos 

anos, com alguns resultados positivos, mas existindo ainda um longo caminho a 

percorrer. Em 2003, o Ministro da Saúde, Luís Filipe Pereira, afirmou numa entrevista 

realizada pelo IQS que a “qualidade é ferramenta fundamental da nova estratégia para a 

saúde” (Pereira, 2003:3). 

A palavra qualidade faz parte do nosso quotidiano, todos falamos dela, mas se nos for 

pedido para a definir teremos certamente alguma dificuldade. Ferreira (1991) refere que, 

se a melhoria da qualidade for encarada por uma organização como um dos principais 

objectivos a atingir, um dos primeiros passos é o da definição do conceito de qualidade, 

pois quando se fala nesta é preciso ter sempre presente pelo menos três aspectos: 

“missão” (objectivos da instituição), “serviços” (produtos) e “satisfação do cliente” 

(Mezomo, 2001). Estamos assim em presença de um conceito com algum carácter 

subjectivo e, como nos refere Hesbeen “a percepção da qualidade dos cuidados está 

sujeita aos próprios mecanismos que regem a condição humana, e é, portanto, 

extremamente variável, ou evolutiva.” (Hesbeen, 2001:155).  

A dificuldade acontece porque qualidade não é um conceito estático, é um fenómeno 

complexo sujeito a uma multiplicidade de interpretações e que deve ser analisada no 

contexto de um sistema de saúde de uma sociedade em constante evolução. 

Consequentemente, a evolução do conceito de qualidade tem levado a que diversos 

autores proponham diferentes definições, que reflectem quer as suas diferentes 

perspectivas de abordagem, quer a necessidade sentida de adequar estes conceitos de 

qualidade, na sua maioria com origem na indústria, às especificidades da saúde.  
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Os autores consultados são unânimes em considerar que definir qualidade é de facto 

uma tarefa difícil, pois não há uma definição única. Qualidade é muitas vezes definida em 

termos daquilo que é e do que não é, pois tal conceito assume inúmeras dimensões. 

Além disso, a sua definição é carregada de valores e apresenta um forte dinamismo, 

mudando de acordo com as expectativas de quem a percebe (Muller, 1996). Apesar de 

não deixar de ser verdade que a qualidade pode ser reconhecida por todos, terão de 

existir para isso atributos passíveis de tradução objectiva. 

Para Mezomo (1992), qualidade é um conjunto de propriedades e características de um 

produto ou serviço que lhe conferem aptidões para satisfazer necessidades expressas ou 

implícitas, pelo que um serviço de qualidade poderá ser aquele que satisfaz 

perfeitamente, de forma confiável, acessível, segura e no tempo certo as necessidades 

dos utentes; posteriormente, o mesmo autor define qualidade como “adequação dos 

serviços (produtos) à missão da organização comprometida com o pleno atendimento das 

necessidades dos seus clientes” (Mezomo, 2001:111). Interessa-nos particularmente a 

caracterização da qualidade num serviço, pois ela distingue-se nalguns aspectos da 

caracterização da qualidade de um produto e, na saúde, é de serviços que se trata, 

sendo o factor humano mais importante do que em organizações de outra natureza. Mas, 

para uma definição de qualidade específica da área da saúde, poderemos dizer que ”ela 

é e deve ser entendida como uma extensão da própria missão da organização que é a de 

atender e exceder as necessidades e expectativas dos seus clientes” (Mezomo, 

2001:73). 

Para a OMS (1986) “qualidade é a comparação de como o nível de cuidados no aqui e 

agora se compara com o que foi definido como o nível desejado dos cuidados”. Este 

conceito traduz a ideia de que qualidade não é entendida por todos do mesmo modo, 

nem ao mesmo nível, pois o estado de desenvolvimento da população mundial não é 

uniforme e desse modo também o nível de cuidados de saúde não é homogéneo. A 

qualidade dos cuidados está directamente relacionada com os objectivos propostos para 

cada população de acordo com as suas condições económicas e o seu grau de 

desenvolvimento e, tal como refere Imperatori (1999), “qualidade é o que o cliente quer e 

como ele julga. É um conceito sistemático de busca de excelência. A qualidade de um 

mesmo produto/serviço pode ser diferente para diferentes clientes e pode ser diferente 

para o mesmo cliente em diferentes tempos ou condições.” (Imperatori, 1999: 291). 

Palmer (cit. in Ferreira, 1991:96) refere-se à qualidade como: “tornar o mais efectivos 

possível os cuidados prestados, melhorando o estado de saúde e a satisfação da 

população, dentro dos recursos que a sociedade e os indivíduos decidiram gastar com 
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tais cuidados”. Este autor introduz aqui um novo factor importante para a definição de 

qualidade e que é a satisfação da população (utentes) relativamente aos cuidados que 

lhe são prestados. 

Também Biscaia (2000) define qualidade como um conjunto integrado de actividades 

planeadas, baseadas na definição de metas explícitas e na avaliação do desempenho, 

abrangendo todos os níveis de cuidados, tendo como objectivo a melhoria contínua dos 

mesmos e sendo um dos objectivos dessa abordagem obter a maior satisfação possível 

dos consumidores dos cuidados de saúde.  

A evolução do conceito de qualidade que referimos traduz sem dúvida uma preocupação 

com a melhoria dos cuidados que são prestados aos utentes dos serviços de saúde, de 

forma a acompanhar o desenvolvimento das sociedades e assim ir de encontro às 

necessidades e expectativas dos mesmos. Esta evolução demonstra ainda a dificuldade 

que existe em definir exactamente o que é Qualidade em Cuidados de Saúde, tal como 

nos refere Ferreira (1991:97) “Qualidade de cuidados de saúde é uma expressão muito 

difusa e por isso existem algumas dificuldades em definir este conceito, assim como em 

medi-lo”. 

Segundo Lee e Yom (2006) a qualidade na saúde é muito superficial e subjectiva. Para 

estes autores, a qualidade é um constructo elusivo e abstracto e que é difícil de definir. É 

também difícil distinguir a definição de qualidade de cuidados da sua operacionalização. 

É esta a ideia que se encontra subjacente quando se diz que é desastroso proceder-se a 

medições sobre a qualidade de cuidados de saúde sem que haja uma definição precisa 

do que se entende por este conceito (Donabedian, 1988). 

Para Donabedian (1980) existem várias definições de qualidade, ou diversas variantes de 

uma mesma definição, e a validade de cada uma delas resultaria do contexto em que era 

produzida. Ele distingue uma definição absolutista de qualidade, orientada para 

considerações de ordem técnico-científica, uma definição individualizada que levaria em 

consideração as expectativas, os valores e as necessidades expressas dos utilizadores, 

e uma definição social baseada nas necessidades e nos benefícios da prestação de 

cuidados a uma população. Para este autor, qualquer que seja a definição, os seus 

termos deveriam incluir um juízo sobre os benefícios e os riscos do processo de 

prestação de cuidados.  
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História da qualidade em saúde  

A preocupação com a qualidade na área da saúde surge na década de sessenta do séc. 

XX pelo significativo avanço da ciência e da tecnologia e pelo próprio contexto social, 

tendo sido Donabedian (1969) o fundador da área da qualidade na saúde na segunda 

metade da década. Esta preocupação surge não só pelos resultados obtidos, mas 

também pelo aumento dos custos dos cuidados de saúde, o que implicava uma avaliação 

da eficácia dos respectivos serviços. 

Presentemente, a qualidade em saúde utiliza conceitos originalmente desenvolvidos no 

sector industrial nos últimos cinquenta anos relativos à Gestão da Qualidade Total, 

adoptando uma filosofia empresarial com o objectivo de melhoramento do desempenho 

de mercado (Sale, 1998). Segundo Sale (1998:43) “esta mesma filosofia também pode 

ser utilizada para melhorar a qualidade dos cuidados prestados pelos serviços de saúde, 

observando-se criticamente o que é realmente necessário para a produção de bens de 

qualidade ou, neste caso, de serviços”. De acordo com esta perspectiva, ganha 

importância o desenvolvimento de processos participativos como estratégia para definir 

as melhores e mais produtivas formas de adesão a normas e padrões de produção mais 

adequados segundo os critérios técnicos disponíveis. O cliente é o principal elemento na 

definição da qualidade numa perspectiva de produção e consumo.  

Mezomo (2001) também refere que a qualidade na saúde tem por base a filosofia da 

melhoria contínua da qualidade, já adoptada na indústria há cinquenta anos com 

excelentes resultados, o que sensibilizou os serviços de saúde de muitos países para os 

problemas que os afectavam, “a preocupação acerca da temática da qualidade em 

serviços de saúde tem sido, nos últimos anos, uma prioridade para os gestores e 

profissionais de saúde em geral. Deste modo, a gestão pela qualidade total assume, cada 

vez mais, um papel fundamental na saúde. Assim, esta filosofia de gestão caracteriza-se, 

essencialmente, pela sua focalização nos utentes e pela excelência, efectividade e 

eficiência dos serviços.” Florentim [et al] (2006:15).  

A partir da década de 80 do séc. XX, a qualidade em saúde passou a ser um aspecto 

sistematicamente considerado, existindo algumas razões para a melhoria da qualidade 

nos cuidados de saúde, nomeadamente profissionais, éticas, políticas, económicas e 

sociais. Foi naquela década que também se começou a apostar nas estratégias referidas 

acima e, tal como refere Couto [et al] (2003:131), “a questão da garantia da qualidade é a 

tónica da discussão dos rumos da medicina nos últimos anos”. A preocupação com a 

qualidade ultrapassou as fronteiras da área industrial e alcançou os prestadores de 
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cuidados de saúde. Em consequência, os serviços de saúde têm sido importantes 

propagadores da necessidade de implementação de programas para a melhoria dos 

cuidados prestados.  

No entanto, existem duas diferenças importantes entre a área da saúde e a da indústria: 

primeiro, a maioria dos utentes não tem conhecimento suficiente para julgar a qualidade 

técnica dos cuidados de saúde; segundo, o bem estar físico de um utente, a sua própria 

vida e não somente a sua satisfação, dependem da qualidade dos cuidados, pelo que os 

métodos para controlar a qualidade revestem-se de enorme importância no campo da 

saúde, de forma a eliminar os cuidados deficientes e a proteger os utentes, pois “erros, 

enganos e má prática podem ser sérios problemas em qualquer organização industrial, 

mas na saúde são muitas vezes devastadores. Os custos de uma má qualidade de 

cuidados são tão ou mais elevados do que os custos de cuidados de boa qualidade.” 

(Sale, 1998:44). Num contexto de serviços de saúde, a prestação de cuidados tem um 

conjunto de condições muito próprias de que se destaca o facto de se lidar com a vida e 

a morte.  

Todas as organizações são consideradas como entidades sociais, dotadas de conjuntos 

de normas, regras e valores aliados aos seus recursos humanos, materiais e financeiros 

que, interligados, fazem com que essas mesmas organizações funcionem 

integradamente. Ora, as organizações de saúde também funcionam assim, tendo 

funcionalidades semelhantes. No entanto, a qualidade na saúde tem algumas 

características que a diferenciam de outros sectores, tais como e segundo Pisco [et  al] 

(2001:43) “satisfazer e diminuir as necessidades, e não de responder à procura 

oferecendo mais; é pró-activa para prevenir e dar resposta, e não para a procura de 

novas oportunidades de mercado; tem de reunir integradamente, como atributos, a 

efectividade, a eficiência, a aceitabilidade e a equidade, e não a exigência única da 

aceitabilidade.” 

Qualidade em saúde  

A qualidade pode ser descrita em termos de eficácia e eficiência e pode também referir-

se a características da excelência e à sua procura, (Lee e Yom, 2006). Ainda que 

constitua uma referência que deve estar presente na decisão sobre a quantidade e a 

intensidade de cuidados a prestar, a eficiência, presente em algumas definições, não 

seria de considerar na definição de qualidade, na medida em que estaria condicionada 

por factores exteriores ao desempenho técnico-profissional. Nesta perspectiva, o papel 

do profissional de saúde será prestar os melhores cuidados no quadro dos recursos 
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postos à sua disposição, considerando que na saúde os recursos financeiros são 

limitados, ou seja, é necessário utilizar os meios humanos e materiais da forma mais 

eficiente possível, disponibilizando aos utentes a máxima qualidade na prestação de 

cuidados de saúde para, como afirma Biscaia (2000), “ assegurar em tempo útil, aos 

utilizadores, os melhores serviços a custos adequados, devendo para tal, os cuidados de 

saúde ser efectivos, eficientes, aceitáveis, equitativos e igualmente acessíveis a todos os 

cidadãos.” (Biscaia, 2000:10). 

Segundo Lee e Yom (2006) a qualidade consiste em duas partes interdependentes: 

qualidade de facto e qualidade na percepção. A qualidade de facto significa a 

confrontação com padrões e corresponde às expectativas de cada um, enquanto a 

qualidade na percepção se refere a corresponder às expectativas do consumidor. No 

entanto, a qualidade é um factor estratégico para a eficiência e a produtividade dos 

profissionais e para a avaliação e vontade dos consumidores para adquirir serviços, pelo 

que deve ser medida e controlada. 

A qualidade em saúde possui duas vertentes principais, que se referem aos aspectos 

técnicos e humanos. Na qualidade deve-se considerar a parte técnica, que consiste no 

conhecimento científico e na tecnologia e na forma como estes são aplicados nos 

cuidados de saúde. Quanto aos factores humanos, deve-se avaliar como as 

necessidades pessoais dos utentes são atendidas pois, com efeito, na opinião de Ferreira 

(1991), aquilo que pode ser qualidade para algumas pessoas poderá ser inapropriado 

para outras, salientando contudo que a boa qualidade é, regra geral, reconhecida por 

todos. De acordo com Pereira (2003:3) “para qualquer utente é fundamental percepcionar 

a qualidade. Este é talvez um conceito que se entende que seja mais valorizado na 

saúde do que noutra área, por se tratar de um bem essencial que é a vida de cada um de 

nós.” 

 Logo, tendo por base a perspectiva do utente, “a qualidade deve ser entendida como 

uma prestação de cuidados de saúde eficiente e eficaz, humanizada e realizada em 

tempo útil pelo Serviço Nacional de Saúde.” (Pereira, 2003:3). Segundo o mesmo autor, o 

objectivo principal deste serviço é assegurar, pelo menos, mais qualidade do que aquela 

que existe hoje, colocando o cidadão no centro do sistema de saúde e procurando 

satisfazer as suas necessidades. 

 Reflectindo a preocupação crescente com a qualidade na saúde, a OMS elaborou em 

1984 as Metas de Saúde para todos no ano 2000, onde estabeleceu um objectivo 

especialmente pertinente na área da qualidade – trata-se da Meta 31 que refere, em 
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1990, todos os estados membros devem ter constituído mecanismos eficazes que 

assegurem a qualidade dos cuidados do doente dentro dos respectivos sistemas de 

saúde.  

Para assegurar que esta meta seja atingida pelos estados, a OMS salienta a importância 

da criação e cumprimento dos seguintes aspectos: estratégias combinadas de garantia, 

desenvolvimento e utilização de tecnologia e formação profissional; intercâmbio e 

colaboração internacional em avaliação de procedimentos e de padrões de cuidados, 

desenvolvimento de tecnologia e formação; monitorização sistemática dos resultados de 

cuidados de saúde, através de sistemas de informação adequados; envolvimento dos 

profissionais, dos gestores e do público consumidor, na nova dinâmica orientada para os 

resultados; reorientação da formação dos profissionais de saúde, de que destacamos 

alguns conceitos como o estado de saúde das pessoas, família e comunidade, a 

qualidade de vida, a satisfação dos utentes/doentes e o custo e efectividade como 

medidas de desempenho. 

No entanto, parece que na área da saúde prevalece muitas vezes a rotina do lógico e do 

necessário e, infelizmente, muitos profissionais comportam-se como se fossem 

burocratas e operadores de equipamentos, ficando muito distantes dos sentimentos, das 

lágrimas, da emoção, da dor, da dúvida e do sofrimento dos utentes. Face a esta 

situação, Ferreira (1993) refere que devemos trabalhar no sentido de dar uma imagem 

mais correcta dos cuidados de saúde e prestá-los com melhor qualidade.  

Os serviços de saúde devem ter como princípio orientador geral que todos os indivíduos 

que a eles recorrem devem ser tratados como utentes, numa perspectiva da sua 

satisfação pois, caso contrário, “não é possível satisfazer os clientes, se os serviços não 

forem adequados às suas necessidades e se o atendimento deles não estiver previsto na 

própria definição da missão da instituição” (Mezomo, 2001:111).  

Reflectindo esta problemática, têm sido cada vez mais frequentes os esforços tendentes 

à caracterização da qualidade na perspectiva do utente, porque “numa instituição de 

saúde, a melhoria da qualidade deve fazer parte das tarefas quotidianas de cada um e, 

para isso, a definição e medição da qualidade devem incluir o pessoal de enfermagem e 

os técnicos, além dos administradores e médicos. Os conhecimentos destes profissionais 

da saúde deverão ser combinados, centrando-se os esforços naquilo que os 

consumidores finais (os doentes) desejam e necessitam” (Ferreira, 1991:93). 
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Avaliação da qualidade em cuidados de saúde  

Os cuidados de saúde têm melhorado muito ao longo dos tempos porque tem havido a 

preocupação de os adaptar às expectativas dos utentes, sendo este um dos principais 

objectivos do IQS, “já não basta o fazermos o nosso melhor, é necessário que existam 

mecanismos rigorosos e sistemáticos para avaliar os cuidados prestados e demonstrar se 

os recursos são usados adequadamente e se é obtida a melhor qualidade possível” Pisco 

[et al] (2001:44). 

A avaliação da qualidade de cuidados de saúde é hoje uma preocupação crescente nas 

instituições de saúde, pois os cidadãos são cada vez mais exigentes e têm expectativas 

mais elevadas relativamente à efectividade da prestação de cuidados de saúde. Tanto 

Donabedian (1980) como Mezomo (2001) partilham a opinião de que o utente, quando 

avalia, faz incidir a sua atenção sobre as seguintes componentes: técnica dos cuidados 

(reporta-se à aplicação da ciência e da tecnologia), interpessoal (refere-se à interacção 

utente-profissional podendo decompor-se em trocas de informações e trocas afectivas) e 

amenidades (refere-se às comodidades oferecidas aos utentes em termos de conforto e 

bem-estar, às propriedades das instituições ou dos próprios cuidados, como sejam a 

concepção arquitectónica dos edifícios, a distribuição dos espaços, o conforto, a 

luminosidade, a existência de televisões, etc). Estas componentes estão sempre inter-

relacionadas, pelo que só quando avaliadas no seu conjunto é que poderemos conhecer 

a qualidade dos cuidados de modo mais realista e fidedigno. Com efeito, segundo 

Donabedian (1980:5), a qualidade em cuidados de saúde é “o tipo de cuidados que 

maximiza uma medida, que inclui o bem estar dos doentes, após se considerar o 

equilíbrio entre os ganhos e as perdas esperadas que acompanham o processo de 

cuidados em todas as suas componentes”.  

Efectivamente só haverá qualidade nos cuidados de saúde prestados na medida em que 

os utentes percebam a importância de cada uma das componentes atrás mencionadas, 

pois, como já foi referido, as expectativas dos utentes ao longo dos anos têm evoluído, 

crescendo mais do que a oferta dos serviços de saúde. Esta qualidade nos cuidados de 

saúde depende das necessidades pessoais dos utentes, das suas experiências prévias, 

das experiências de outros utentes e da comunicação externa dos serviços de saúde, 

podendo variar de indivíduo para indivíduo e, para o mesmo indivíduo, de situação para 

situação; além disso, depende ainda da forma como cada profissional de saúde se 

empenha nas suas tarefas diárias, pois “a qualidade dos serviços oferecidos à população 

depende em primeiro lugar, do empenhamento pessoal dos profissionais” (Hesbeen, 

2001:10). 
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Existem hoje vários modelos que procuram avaliar a qualidade, motivo pelo qual é 

importante considerar que toda a avaliação é a emissão de valores entre o encontrado e 

o desejado mas, no entanto, o objecto de avaliação pode ser abordado sob diferentes 

ângulos. Quando a avaliação é direccionada ao utente, ganham importância as relações 

que se estabelecem entre profissionais de saúde e utentes, bem como as características 

de ordem técnica referentes aos cuidados em si. Para facilitar a avaliação da qualidade 

dos cuidados de saúde, Donabedian (1980), Clearly e McNeil (1988), Ferreira (1991) e 

Mezomo (2001), propõem que esta seja considerada em três dimensões: estrutura, 

processo e resultados.  

Foi Donabedian o responsável pela difusão desta tríade (estrutura, processo e 

resultados) que destaca as três principais dimensões que devem ser avaliadas na 

qualificação de uma acção ou serviço de saúde, tendo dividido a avaliação da qualidade 

de cuidados em avaliação da estrutura na qual os cuidados são prestados, processo e 

critérios resultantes (Donabedian, 1969). Tais dimensões constituem nos dias de hoje o 

paradigma dominante da avaliação da qualidade dos cuidados de saúde.  

A estrutura está relacionada com as características do local onde os cuidados são 

prestados, isto é, os recursos materiais e humanos disponíveis, o ambiente físico, a 

estrutura organizacional da equipa de profissionais e os métodos de pagamento e 

reembolso. A existência de boas condições estruturais, só por si, não garante um nível 

elevado de qualidade de cuidados ou serviços, muito embora se possa considerar como 

condição necessária, pois uma boa estrutura, isto é, recursos suficientes e um sistema 

adequado, é provavelmente o meio mais importante de proteger e promover a qualidade 

dos cuidados com a saúde (Donabedian, 1980; Clearly e McNeil, 1988; Ferreira, 1991 e 

Mezomo, 2001). 

O processo corresponde ao conjunto de actividades desenvolvidas na relação entre 

profissionais e utentes e aos métodos como estas actividades são desenvolvidas pelos 

profissionais de saúde aquando da prestação de cuidados, englobando os cuidados 

directos, os não directos e ainda os padrões de comportamento dos profissionais. Além 

disso, está directamente relacionado com os resultados, contribuindo por isso para elevar 

ou não o nível de qualidade dos cuidados, está também relacionado com as 

componentes da qualidade, os aspectos técnicos da prestação e as relações 

interpessoais e depende ainda da estrutura (Donabedian, 1980; Clearly e McNeil, 1988; 

Ferreira, 1991 e Mezomo, 2001). 
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O resultado corresponde aos efeitos que as acções e os procedimentos provocam no 

estado de saúde do utente ou da população e que possam ser atribuídos a um cuidado 

prévio. Pode também definir-se como sendo as mudanças relacionadas com os 

conhecimentos e comportamentos, bem como a satisfação dos utentes decorrente dos 

cuidados prestados. Os resultados permitem-nos determinar a efectividade, a eficiência e 

a satisfação dos utentes relativamente aos cuidados de saúde que lhes foram prestados. 

(Donabedian, 1980; Clearly e McNeil, 1988; Ferreira, 1991 e Mezomo, 2001). 

Donabedian inspirou toda uma linha avaliativa centrada na qualidade das acções 

realizadas pelo profissional de saúde com base em padrões técnico-cientificos 

estabelecidos pela clínica. Para ele, o objectivo da avaliação da qualidade é determinar o 

grau de sucesso das profissões relacionadas com a saúde na sua auto governação, de 

modo a impedir a exploração ou a incompetência dos profissionais e, através da 

monitorização da qualidade, exercer uma vigilância contínua, de tal forma que desvios 

dos padrões possam ser precocemente detectados e corrigidos (Donabedian, 1986).   

Segundo Donabedian (1980) e Mezomo (2001), a avaliação só é viável porque existe 

uma ligação de interdependência entre estrutura, processo e resultado. Assim, estes 

autores preconizam que a melhor maneira de se fazer uma avaliação da qualidade dos 

cuidados de saúde é utilizar um instrumento que contemple indicadores representativos 

das três categorias, pois estas não são nem podem ser elementos autónomos e 

dissociados, embora a relação entre estrutura, processo e resultado nem sempre exista. 

Porém, os resultados não desejados têm evidentemente uma causa que deve ser 

pesquisada e eliminada na medida do possível, apesar de nem sempre corresponderem 

a um baixo nível de qualidade dos cuidados de saúde prestados porque, em saúde, 

existem diversos factores individuais (tais como a idade dos utentes, a gravidade da 

situação ou da doença assim como a carga psicossocial de cada utente) que, por si sós, 

podem influenciar os resultados. 

Noutra perspectiva da avaliação da qualidade dos cuidados de saúde, Palmer (1983) 

considera outras dimensões, destacando-se: acessibilidade, aceitabilidade, competência 

do prestador, eficiência, eficácia, adequação, efectividade, continuidade de cuidados e 

rentabilidade, Palmer (cit. in Ferreira, 1991:96) “identificou cinco dimensões para a 

definição de qualidade de cuidados de saúde, que ilustram os aspectos da necessária 

interacção entre preocupações clínicas e não clínicas dentro de uma instituição de 

saúde.”  
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Mezomo (2001) também refere que, quando se fala de cuidados de saúde em  geral,  é  

possível identificar alguns componentes de qualidade que lhes são comuns e que estão 

directamente ligados  à  ciência  e  à  tecnologia  dos cuidados e  à  sua  aplicação  nas 

acções concretas. Estes atributos são referenciados igualmente por Donabedian (1988) 

que define a qualidade dos cuidados como sendo a reunião do que ela denomina os sete 

pilares da qualidade: eficácia, efectividade, eficiência, optimização, aceitabilidade, 

legitimidade e equidade. No quadro que se segue podemos observar as dimensões para 

a avaliação da qualidade de cuidados de saúde, segundo Palmer (cit. in Ferreira, 

1991:96) e Donabedian (cit. in Mezomo, 2001:111). 

Quadro nº 1 – Dimensões para a avaliação da qualidade de cuidados de saúde 

 

Conceito Palmer (cit. in Ferreira, 1991:96) Donabedian (cit. in Mezomo, 2001:111) 
 

Eficácia Característica de um determinado 
procedimento clínico ou tratamento 
tendente  a  melhorar  o  estado  de  
saúde. 

É a obtenção da melhoria da saúde 
pela aplicação da ciência e da 
tecnologia nas condições mais 
favoráveis (controladas). 

Efectividade  Indica o grau de obtenção da melhoria 
da saúde, ou seja, a relação existente 
entre a melhoria possível e a 
efectividade obtida. 

Eficiência Fornecimento de um número máximo 
de unidades  comparáveis  de  
cuidados  de saúde    correspondente    
a    uma    determinada    unidade    de    
recursos   de   saúde   usados. 

È a habilidade em reduzir os custos 
dos cuidados sem diminuir a 
efectividade deles. 

Optimização   É o equilíbrio ideal entre a melhoria da 
saúde e o seu custo.  

Acessibilidade Grau   de   acesso   aos   cuidados   de   
saúde   face   às   barreiras   de   
ordem financeira,  organizacional,  
cultural  e  emocional 

 

Aceitabilidade grau de satisfação dos doentes em  
relação  aos  cuidados  de  saúde 

É a adequação dos cuidados de saúde 
aos desejos e expectativas dos 
pacientes e de seus responsáveis. 

Legitimidade  É a conformidade dos serviços com as 
preferências sociais expressas nos 
princípios éticos, nos valores, nas 
normas, nas leis e nos costumes. 

Equidade  É a conformidade com o princípio da 
justiça e da honestidade na distribuição 
dos cuidados e dos benefícios da 
saúde entre os membros de uma 
população. 

Competência do 
prestador de 
cuidados   

  Capacidade   do   prestador   de   
cuidados   para   usar o   melhor 
conhecimento   disponível  na   tomada   
de   decisão,   de   modo   a   manter os 
utentes saudáveis   e   satisfeitos.   A 
competência do prestador de cuidados 
diz  respeito  às   capacidades   
técnicas   e  de relacionamento  
interpessoal,  assim  como  ao  próprio  
sistema  de  cuidados  e  à  maneira  
como ele funciona na globalidade 
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Sendo embora formulações diferentes, em algumas definições encontramos pontos 

comuns essenciais. Assim, são claramente identificadas as diferentes dimensões da 

qualidade, “com realce para os processos que as determinam, bem como surge a 

melhoria contínua da qualidade como objectivo último do sistema de qualidade, cuja 

existência é fundamental para enquadrar o desenvolvimento da qualidade” (Pisco, 

2001:44). Na opinião de Donabedian (cit. in Mezomo, 2001:111) e Palmer (cit. in Ferreira, 

1991:96), a interacção entre cada um destes conceitos ou dimensões é possível e 

desejável, de modo a obter o máximo de ganhos em saúde com os recursos disponíveis 

num determinado ambiente. Isto é, os cuidados de saúde podem ser ao mesmo tempo 

eficazes e eficientes, devendo conseguir-se obter a quantidade máxima de benefício com 

os recursos disponíveis. 

Segundo Ferreira (1999), sempre que analisamos os cuidados de saúde, necessitamos 

de fazer alguns ajustes ao conjunto de dimensões usadas para avaliar e medir a 

qualidade.  

As medidas de desempenho centradas no utente têm sido definidas com o objectivo de 

avaliar e medir a experiência do utente e de obter avaliações relativas ao desempenho da 

equipa de saúde de modo a reflectir as suas preocupações.  

Outro ponto de referência a ter em conta na avaliação da qualidade em saúde são os 

vários aspectos da prestação de cuidados, incluindo os aspectos técnicos da aplicação 

do conhecimento e das tecnologias, os interpessoais, os sociais e psicológicos, os éticos 

(no âmbito da interacção do doente com o prestador de cuidados) e a organização 

desses cuidados em termos de acessibilidade, prontidão, continuidade e coordenação 

dos mesmos.  

As tipologias das dimensões da qualidade são numerosas, mas as medidas de avaliação 

disponíveis incidem sobre um limitado número de dimensões dos cuidados. As mais 

frequentemente avaliadas são os aspectos pessoais dos cuidados, a qualidade técnica 

dos cuidados, a acessibilidade, a disponibilização de cuidados, a continuidade de 

cuidados, a comodidade do utente, a localização física, a eficácia nas acções e a 

eficiência. Relacionando o que está descrito com o nosso estudo, podemos questionar 

como é que os profissionais de saúde de um CS com SAP tentam equilibrar a eficácia e a 

eficiência com o leque restrito de escolhas que os utentes têm disponíveis e como é que 

se consegue obter a satisfação destes com os cuidados recebidos.  
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2—EXPECTATIVAS E SATISFAÇÃO DOS UTENTES NOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

O estudo do tema “satisfação do utente dos serviços de saúde” e a sua relação com a 

qualidade de cuidados tem vindo a assumir particular relevância como campo de 

investigação no âmbito da administração dos serviços de saúde. Analisando a literatura 

sobre a avaliação da qualidade dos cuidados na perspectiva do utente, conclui-se que o 

conceito tem sido frequentemente operacionalizado como satisfação do utente e tem sido 

um assunto largamente investigado por muitos autores ao longo dos tempos, mas que 

está ainda longe de reunir consensos.  

Provavelmente, os primeiros estudos na área da saúde tiveram início nos anos 50 do séc. 

XX. Segundo Suñol (1987), esses estudos, através dos quais se procurava saber qual a 

imagem que os estabelecimentos de saúde tinham junto dos seus utilizadores, iniciaram-

se nos hospitais com uma função mais vocacionada para as relações públicas.  

As pesquisas sobre satisfação relativamente aos cuidados de saúde tiveram início 

sensivelmente na mesma época e foram realizadas por sociólogos como Parsons, Szasz 

e Hollender, que basearam os seus trabalhos na interacção médico-doente, sendo a 

satisfação dos utentes dos serviços de saúde entendida como a continuidade dos 

cuidados ou como a intenção de seguir o tratamento prescrito (Sepúlveda, 1998). 

A evolução social ocorrida nos anos sessenta e setenta do séc. XX, veio aumentar o 

envolvimento dos consumidores em todas as formas da vida social, nomeadamente na 

área da saúde. Os cidadãos começaram a tomar consciência da importância da sua 

participação no planeamento e avaliação dos cuidados de saúde que lhes são prestados. 

Porém, graças ao crescente interesse e pesquisa que a satisfação dos utentes suscitou a 

partir dos anos sessenta do séc. XX, Balint e Parson (cit in Filho, 1990:59) já salientavam 

a importância que revestia o conhecimento das necessidades e desejos dos utentes de 

saúde no seu modelo da relação médico-paciente. Este interesse veio ampliar outras 

dimensões, nomeadamente as que se prendem com a avaliação dos utentes face aos 

cuidados recebidos, tendo em vista melhorar a qualidade da prestação e 

concomitantemente a própria imagem dos serviços de saúde. 

Foi já nos anos oitenta do século XX que a satisfação dos utentes começou a ser vista 

como um importante indicador da qualidade dos serviços de saúde, incluída no âmbito da 
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qualidade dos cuidados; os procedimentos de avaliação adoptados foram clarificados 

com critérios de medida e definição de padrões mínimos, sendo a satisfação dos utentes 

um desses critérios. Em particular, Donabedian (1980) considera que a qualidade dos 

cuidados é um elemento importante na avaliação dos mesmos no que se refere ao 

resultado, pois, como já foi referido, este é a modificação do estado de saúde actual ou 

futuro (ganhos em saúde) que pode ser atribuída aos cuidados prestados e à satisfação 

que os utentes demonstram com os cuidados de que foram alvo. 

Pelo exposto, facilmente se verifica que a opinião do utente tem vindo a ser cada vez 

mais considerada no domínio científico e pelos vários parceiros sociais no sentido de 

monitorizar a qualidade dos serviços de saúde e de avaliar a eficácia das medidas 

correctivas que se têm vindo a implementar no Sistema Nacional de Saúde.  

A importância da opinião do utente/consumidor é reconhecida no nosso país em diversos 

diplomas legais, dos quais se destacam a Lei de Bases da Saúde (lei 48/90 de 24/8) que, 

na Base II, refere: “os serviços de saúde estruturam-se e funcionam de acordo com o 

interesse dos utentes (…)” e “(…) é promovida a participação dos indivíduos e da 

comunidade organizada na definição da politica de saúde e de planeamento e no controle 

do funcionamento dos serviços(…)”. Na Base V diz que ”os cidadãos têm o direito a que 

os serviços públicos de saúde se constituam e funcionem de acordo com os seus 

legítimos interesses (…)” e na Base XXX refere que “é igualmente colhida informação 

sobre a qualidade dos serviços, o seu grau de aceitação pela população utente (…)”. A 

satisfação do utente é assim considerada um importante elemento da avaliação 

permanente do funcionamento dos órgãos ou serviços dependentes do Ministério da 

Saúde. 

Numa época em que os consumidores assumem cada vez mais uma posição 

determinante, advoga-se a importância do papel dos doentes/utentes no planeamento e 

avaliação dos serviços de saúde, pois a crescente consciencialização dos cidadãos sobre 

a saúde tem nas últimas décadas colocado as organizações perante a necessidade de 

avaliar a qualidade dos cuidados prestados. Assim, a qualidade nos serviços de saúde é 

hoje entendida como uma necessidade intrínseca aos próprios serviços, uma vez que 

estes existem para “servir” os utentes, sendo por isso fundamental ir de encontro às suas 

necessidades e expectativas.  

As necessidades e expectativas têm uma natureza particular porque, na maioria das 

vezes que o utente recorre aos serviços de saúde, este encontra-se numa situação de 

grande fragilidade e ansiedade, esperando por isso encontrar um serviço com 
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profissionais de saúde que lhe resolvam os seus problemas com competência técnica, 

simpatia, carinho e conforto. 

Quando recorrem a um serviço de saúde, os utentes já têm na grande maioria das vezes 

algum conhecimento sobre esse serviço, quer por utilização anterior quer por outro tipo 

de informação e o conhecimento que possuem dos seus recursos técnicos, humanos e 

organizacionais cria alguma expectativa relativamente à capacidade ou não de satisfazer 

as suas necessidades. O nível de expectativa varia com a personalidade do utente, com 

o contacto anterior com os prestadores, com os valores sociais e culturais, com o 

contexto dos cuidados e com a natureza e evolução da doença (Cleary e McNeil, 1988).  

Segundo Donabedian (1988), a satisfação do utente assume uma importância 

fundamental como medida da qualidade dos cuidados de saúde, porque nos dá 

informação acerca do sucesso dos prestadores em relação aos valores e às expectativas 

dos seus utentes, que são a autoridade última nesta matéria. A medida da satisfação é 

uma importante ferramenta de pesquisa, administração e planeamento, permitindo às 

organizações adequar-se ao meio exterior envolvente, numa preocupação permanente 

de responder às necessidades dos seus utilizadores e consequentemente de melhorar a 

qualidade dos cuidados prestados, tendo em conta o ponto de vista do utente. A 

satisfação deste deve ser encarada como um valor norteador da conduta dos 

profissionais de saúde que deve ser orientada para as necessidades e desejos do utente.  

Ao estudar a satisfação dos utentes face aos cuidados de enfermagem, apercebemo-nos 

de como esta constitui um indicador relevante para a caracterização da qualidade desses 

mesmos cuidados. Para o conhecimento da satisfação dos utentes, torna-se fundamental 

ter uma ideia de como estes vêem os enfermeiros nas suas práticas diárias, bem como 

se as actuações destes vão de encontro às esperadas. Por isso, tal como refere Ribeiro 

(2003:21), “os consumidores de cuidados de saúde requerem cada vez mais cuidados de 

qualidade, sendo que um dos indicadores da qualidade desses cuidados é a satisfação 

dos utentes”. São os utentes que podem fornecer-nos informação válida e única acerca 

da sua satisfação face à forma como foram cuidados, sendo esta um resultado que se 

deseja obter no processo de prestação. Assim, a conceptualização e a medição da 

satisfação dos utentes de cuidados de saúde continua a ter um interesse particular para 

prestadores e investigadores, pois nunca poderá existir uma elevada qualidade dos 

cuidados de saúde se o utente estiver insatisfeito. 

Segundo Sepúlveda (1998:38), “reconhece-se aos utentes o papel de supremo juiz e de 

fonte única de informação”. Por isso, tem crescido a preocupação em relação à 
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importância da satisfação dos utentes como uma determinante de cuidados de alta 

qualidade. A satisfação aparece assim como uma componente da qualidade dos 

cuidados, sendo um resultado que se deseja obter no processo de prestação. A 

satisfação dos utentes é influenciada pela satisfação com os cuidados de enfermagem e 

esta, por sua vez, constitui um factor importante na decisão do utente voltar ou não 

àquele serviço de saúde, embora a satisfação com os cuidados de enfermagem varie de 

utente para utente e dependa de vários factores como o referencial sócio-educativo e 

cultural, a personalidade, o estado de saúde e a idade, entre outros (Marques 2000; Lee 

e Yom, 2006).  

Segundo Ribeiro (2003:15) “o grau de satisfação dos sujeitos pode ser influenciado por 

múltiplos aspectos relacionados com as características e os atributos dos indivíduos, com 

as suas experiências anteriores, com variáveis de contexto e com as expectativas dos 

sujeitos sobre as diferentes dimensões da satisfação.” A satisfação não é um conceito 

objectivo, estático, desprovido de valor cultural, estando pelo contrário sujeito a 

mutações, o que é sintomático da existência de uma lacuna teórico-metodológica na 

literatura quanto a uma definição precisa sobre o conceito. Por isso, e por se tratar de um 

conceito de natureza multidimensional (satisfação com quê?), é comum a ideia de que o 

conceito de satisfação é de difícil operacionalização. Em consequência, assume-se como 

relevante definir o que se entende por “satisfação dos utentes”.  

Conceito de satisfação  

Começando pelo termo satisfação segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, ele tem a 

sua proveniência etimológica do latim satisfactione, que significa “acto ou efeito de 

satisfazer ou de satisfazer-se; contentamento; alegria (…)” (Dicionário da Língua 

Portuguesa, 2005:1512) querendo significar saciedade, sentimento de bem-estar ou 

ainda contentamento que se manifesta nas pessoas como resultado da realização do que 

se espera e/ou deseja, do bom êxito de qualquer actividade, alegria, contentamento, ou 

sentimento de agrado e aprazimento.  

O conceito de satisfação do utente é um termo sumário que, numa perspectiva teórica, se 

refere ao leque variado de reacções do utente à experiência dos cuidados de saúde e 

tem em si uma utilização complexa. Com efeito, é entendido sob vários ângulos, 

assumindo diferentes significados em diferentes contextos, é um conceito subjectivo, 

dinâmico, com forte valor cultural e por isso sujeito a mutações constantes (Ribeiro, 

2003). 
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Este conceito de satisfação, embora tenha sido alvo de abordagem de vários autores, 

mantém no entanto uma forte componente subjectiva, para a qual contribuem de forma 

decisiva os valores culturais vigentes. Para Linder-Pelz (1982) a satisfação é definível 

enquanto atitude resultante de avaliações positivas de distintas dimensões dos cuidados 

de saúde. O autor considera que a satisfação do utente existe quando este faz uma 

avaliação positiva das diversas intervenções ou experiências resultantes dos cuidados de 

saúde, não referindo quaisquer factores influenciadores dessa mesma satisfação. 

Donabedian (1988) equaciona a satisfação como um fenómeno relevante no âmbito da 

qualidade dos cuidados de saúde e, para ele, a satisfação pode ter um tríplice sentido: 

como um aspecto ligado ao bem estar do utente, traduzindo-se a satisfação num 

resultado desejado da prestação assistencial e não apenas como uma mera alteração 

das suas funções psico-fisiológicas; como um Input, pois a satisfação pode contribuir 

decisivamente quer na implementação, quer na efectivação dos cuidados, já que a 

prestação de cuidados não é algo estático mas implica antes um processo activo e 

participativo quer da parte do prestador, quer do utente; e como um Julgamento do utente 

face à qualidade dos cuidados recebidos, sobretudo na área interpessoal onde este 

exerce um juízo supremo. 

Por seu turno, Clearly e McNeil (1988) definem satisfação como a reacção do utente aos 

aspectos dos cuidados recebidos, salientando os elementos subjectivos ligados à sua 

experiência, que mede a avaliação cognitiva e reacção emocional do utente à estrutura, 

processo e/ou resultados dos cuidados. Monteiro (1991) refere que satisfação pode 

significar uma atitude do utente face ao sistema de saúde em geral, a reacção face a um 

estabelecimento de saúde ou a um comportamento do prestador ou ainda a avaliação 

pessoal perante uma experiência concreta da prestação de cuidados. A satisfação como 

atitude envolve tanto uma componente emocional como uma intelectual e, como reacção, 

relaciona as várias dimensões dos cuidados de saúde – estrutura, processo e resultados. 

Com efeito, parece haver acordo entre os diferentes autores relativamente à natureza 

multidimensional da satisfação dos utentes. Os utentes têm opiniões muito diferentes 

sobre diversos aspectos dos cuidados de saúde e que tanto podem incidir sobre o 

aspecto técnico, como sobre o aspecto humano ou ainda sobre o aspecto interpessoal 

dos cuidados (McIntyre e Silva, 1999). Por conseguinte, a satisfação é o resultado de 

múltiplos factores, nomeadamente as características do utente incluindo estilo de vida, 

experiências anteriores com serviços de saúde, as suas expectativas sobre as diferentes 

dimensões da satisfação, as expectativas futuras, os valores individuais e da sociedade. 
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Segundo Paul [et al] (1999) o conceito de satisfação surge como uma atitude do sujeito 

face a um objecto que, neste caso, são os serviços de saúde nas suas várias vertentes, 

ou seja, os profissionais de saúde e outros, os cuidados prestados e os respectivos 

resultados. A satisfação “resulta da avaliação feita pelo sujeito em função da realização 

das suas necessidades percebidas, expectativas e resultados obtidos. É um estado 

interno que pressupõe elementos afectivos e cognitivos na avaliação dos recursos e 

respostas do meio, às necessidades do indivíduo.” (Paul, 1999:18).  

Por outro lado, McIntyre e Silva (1999) referem-se ao conceito de satisfação do utente 

como o resultado de uma fórmula que traduz a diferença entre as expectativas do utente 

em relação aos cuidados e a sua percepção dos cuidados realmente recebidos, sendo 

um termo relativo a um leque variado de reacções do utente face à experiência dos 

cuidados de saúde. Fitzpatrick (cit in McIntyre 2001:70) define satisfação do utente como 

“avaliação dos cuidados recebidos por parte do utente, contendo esta reacções 

emocionais e cognitivas”, isto é, salienta a ansiedade e incertezas ligadas à situação de 

doença e o apoio emocional recebido pelo utente. 

 

2.1—IMPORTÂNCIA  DA AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES 

Apesar da dificuldade sentida na definição de satisfação do utente, predomina o 

consenso de que esta é um indicador da qualidade dos cuidados prestados, pois deve 

reflectir a relação entre profissional de saúde/utente, mesmo que esta relação se baseie 

em atitudes, crenças, valores ideológicos ou éticos dos indivíduos. Será sempre o 

produto final de um processo de comparação e avaliação, de que resulta a importância 

de avaliar a satisfação do utente.  

Assim, “a qualidade pode ser definida em termos de satisfação, isto é, de que forma as 

necessidades e expectativas relativas à prestação de um cuidado de saúde específico ou 

utilização de um serviço foram satisfeitas ou atingidas” (Ferreira, 2003:26) pelo que a 

satisfação tem sido reconhecida como parte integrante dos cuidados, nomeadamente nos 

resultados de saúde, constituindo por isso um indicador de qualidade dos cuidados 

prestados.  

Diversos autores afirmam que a satisfação com os cuidados de saúde está directamente 

relacionada com os resultados finais prestados e que a satisfação dos utentes deve ser 

um objectivo legítimo dos prestadores, pois “o nível de satisfação dos clientes é 

naturalmente importante, não só porque corresponde a um direito que lhes assiste, mas 
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também porque constitui uma importante determinante da adesão ao tratamento.” (Melo, 

2005:69). Nesta perspectiva, a satisfação dos utentes com os serviços de saúde afecta 

os seus comportamentos subsequentes, na medida em que influencia a relação 

terapêutica e a futura utilização dos serviços. 

Segundo McIntyre (1999) e Ferreira (2003) a importância que é dada à avaliação da 

satisfação deriva do facto de se tratar de um indicador da qualidade dos serviços. De 

facto, os resultados da investigação mostram “uma relação inequívoca entre a satisfação 

dos utentes e vários resultados do cuidar, destes resultados o mais importante é a 

adesão terapêutica” (McIntyre, 1999:11).  

Também Ferreira (2003) é de opinião de que “há evidência de que a melhoria da 

qualidade está directamente relacionada com a satisfação dos doentes e com outros 

resultados que são de importância indiscutível para com os cuidados médicos” (Ferreira, 

2003:26). Isto significa que os utentes que estão mais insatisfeitos com os cuidados de 

saúde estão mais predispostos a não seguirem as indicações dos profissionais de saúde, 

a não recorrerem novamente aos cuidados de saúde para tratamentos e podem mesmo 

mostrar melhorias pouco significativas devido à não continuidade dos cuidados. 

Na prestação de cuidados de saúde, um dos critérios de sucesso é saber em que medida 

os serviços de saúde conseguem ir de encontro às necessidades e carências dos 

cidadãos utilizadores. Os utentes podem perfeitamente emitir opiniões sobre em que 

medida os cuidados de que foram alvo contribuíram para melhorar o seu estado de saúde 

e a sua qualidade de vida, aumentando assim a sua satisfação, pelo que “de entre os 

vários intervenientes que utilizam os serviços de saúde, o utente assume um papel 

fundamental, pois é quem recebe directamente a prestação dos cuidados e quem pode 

fazer uma avaliação dos cuidados que recebeu, assim como do impacto desses mesmos 

cuidados” (Ferreira, 2003:26). Assim, a avaliação feita pelo utente quanto aos cuidados 

de saúde assume particular importância na análise da qualidade da prestação dos 

mesmos. 

Os estudos sobre a satisfação dos utentes devem servir não só para melhorar a imagem 

pública dos serviços de saúde, mas também e essencialmente para a implementação de 

mudanças na organização desses mesmos serviços, numa estratégia concertada que 

permita responder em geral aos desejos, expectativas e necessidades das populações no 

campo da saúde. Nesta linha de pensamento, Monteiro (1991) refere que uma das 

dimensões mais ambiciosas nos estudos da satisfação são as que se “prendem com a 

avaliação dos utentes face aos cuidados recebidos, tendo em vista melhorar a qualidade 
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da prestação e concomitantemente a própria imagem da organização.” (Monteiro, 

1991:22). 

Outros autores, como Clearly e McNeil (1988) referem-se a duas grandes razões, de 

raízes distintas por serem oriundas de preocupações dissonantes, para estudar a 

satisfação: o marketing e a avaliação da qualidade dos cuidados. Estes autores referem 

que o marketing tem cada vez mais um papel alargado na prestação de cuidados.  

Contrariamente, Santos (1993) é de opinião que “a abordagem da satisfação na óptica do 

marketing tem suscitado receios por parte de autores dedicados ao tema da qualidade 

dos cuidados de saúde, que alertam para o perigo de, verificando-se serem os juízos dos 

utentes mais sensíveis aos aspectos não técnicos da prestação (dada a relação de 

agência que mantém com os prestadores), poder coexistir a maximização da satisfação 

com a fraca qualidade global dos cuidados.” (Santos, 1993:29). 

Ao nível da literatura parece não haver concordância a respeito da importância que a 

avaliação feita pelos utentes tem no contexto da sua satisfação, e por arrastamento da 

importância de que se revestem os estudos sobre a satisfação como meio de avaliar a 

qualidade dos cuidados recebidos. Dos argumentos que sustentam a importância destes 

estudos destacam-se o reconhecimento de que constituem uma fonte ímpar de 

informação e como tal um elemento relevante na detecção de problemas assistenciais e 

não assistenciais, pois existem aspectos relativamente aos quais se reconhece aos 

utentes o papel de supremo juiz e de fonte única de informação.  

O utente, enquanto actor e simultaneamente espectador privilegiado, mostra-se 

conhecedor da maioria dos pormenores que a prestação de cuidados envolve, não só 

porque nesta época de crescente especialização pode apreciar vários prestadores numa 

só situação assistencial, mas também porque só o mesmo tem acesso ao seu próprio 

campo fenomenológico, isto é, ninguém como ele poderá descrever o que sente sobre a 

sua experiência no campo dos cuidados de saúde. Os autores que são desta opinião 

tendem a qualificar os estudos sobre a satisfação dos utentes como consequência do 

interesse social que a avaliação feita pelo utente assume na análise da qualidade da 

prestação dos cuidados de saúde (Donabedian, 1983; Vuori, 1986; Monteiro, 1991; 

Sepúlveda 1998; McIntyre e Silva, 1999; Ferreira, 2003; Melo, 2005). 

Tanto Donabedian (1983) como Vuori (1986) referem que existe um elevado grau de 

concordância entre a satisfação dos utentes e a qualidade global dos cuidados de saúde. 

Do mesmo modo, Clearly e McNeil (1988) afirmam que, apesar de poder não ter 

conhecimentos para avaliar a qualidade técnica dos cuidados, o utente aprecia 
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seguramente a sua importância e salientam ainda a relevância da participação do utente 

no planeamento dos seus cuidados de saúde.  

Hespanhol (2003) vem confirmar a tendência actual para a realização de estudos de 

satisfação dos utentes e sublinhar a sua pertinência. Segundo este autor a satisfação 

“deve ser considerada uma área de investigação importante na avaliação da qualidade 

dos cuidados prestados pelos sistemas de saúde e uma medida de resultados de 

cuidados de saúde, a satisfação dos utentes mantém geralmente fortes relações 

empíricas com vários indicadores de processos de cuidados e dos resultados desses 

processos.” (Hespanhol, 2003:31).  

Pelo contrário, outros autores referem a pouca relevância que os estudos desta natureza 

assumem no contexto da qualidade, baseando-se em duas razões: a falta de 

conhecimentos dos utentes para avaliar com precisão a competência técnica com que 

são prestados os cuidados, o que não lhes permite compreender as finalidades do 

processo assistencial, e ainda o seu estado emocional ou físico que envolve a prestação. 

Estes dois factores podem induzir o utente a distorcer a sua opinião devido a 

mecanismos de recusa, censura ou mesmo dissonância cognitiva (Monteiro, 1991). Por 

outro lado, o julgamento feito pelo utente pode ainda ser influenciado pelas relações 

interpessoais do prestador de cuidados, uma vez que um bom relacionamento com o 

utente pode sobrepor-se a cuidados técnicos de qualidade questionável.  

Vuori (1987) faz referência a alguns factores que podem limitar as investigações sobre a 

satisfação do utente, entre os quais o estado físico e emocional do utente que não ajuda 

no julgamento, o sentimento de dependência que pode conduzi-lo a não expressar 

sentimentos com medo de represálias, a dificuldade em recordar fenómenos passados e 

a dificuldade em medir fenómenos subjectivos. Na opinião de Monteiro (1991), todos 

estes argumentos não devem ser ignorados mas, no entanto, eles deverão tão somente 

temperar a nossa visão do utente e não reduzir ou aniquilar a avaliação feita pelo mesmo, 

comprometendo os resultados dos estudos realizados. 

Hespanhol (2003) por um lado, salvaguarda a importância da opinião dos utentes nos 

estudos sobre a satisfação mas, por outro, salienta que “não se pode entender qualidade 

só em termos de satisfação dos utentes e das suas necessidades expressas, isto porque 

eles podem não saber do que necessitam ou podem pedir investigações ou tratamentos 

inapropriados ou prejudiciais. Portanto a par do juízo dos utentes acerca do serviço, 

temos de incluir um juízo profissional do modo como o serviço deve satisfazer as 

necessidades dos utentes” (Hespanhol, 2003:32). Com efeito, um serviço de qualidade 
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não é o que vai ao encontro das necessidades dos seus clientes a qualquer custo, mas o 

que usa os recursos disponíveis da forma mais eficiente possível.  

A avaliação da satisfação dos utentes assume duas importantes funções: por um lado, dá 

voz aos utentes possibilitando a manifestação da sua opinião sobre os cuidados e, por 

outro, funciona como indicador de qualidade dos cuidados. Como refere Paul [et al] 

(1999) a importância de obtermos alguns indicadores sobre a satisfação dos utentes dos 

serviços de saúde só se tornará verdadeiramente significativa a partir do momento em 

que essa prática seja levada a cabo com regularidade. Só assim se consegue o controlo 

das melhorias implementadas e a actualização em simultâneo do conhecimento sobre o 

efeito das políticas e das intervenções na área dos serviços de saúde. A vertente da 

investigação permite-nos fundamentar medidas e programar soluções para os problemas 

que forem verificados de forma sistemática, dando corpo às expectativas de utentes e 

profissionais na melhoria dos cuidados de saúde.  

Segundo Silva (2005) “ouvir a voz do utente não só passará a ser uma necessidade da 

qualidade que perseguimos, mas também um aperfeiçoamento da sua dignidade como 

cidadão e consumidor dos cuidados de saúde” (Silva [et al], 2005:9). Se pretendemos 

prestar um serviço de qualidade, é fundamental ir de encontro às expectativas dos 

utentes e, por isso, os estudos sobre a “satisfação do utente dos serviços de saúde” e a 

sua relação com a qualidade de cuidados têm vindo a assumir particular relevância como 

campo de investigação nos serviços de saúde. Nesta perspectiva, “os estudos que têm 

sido realizados sobre esta problemática, debruçam-se sobre o nível de satisfação do 

doente com os cuidados de saúde em geral, isto é, sem os relacionar com nenhum tipo 

de doença ou episódio, ou com o atendimento em contextos específicos de saúde e de 

doença e são habitualmente realizados com pessoas que recorrem recentemente aos 

serviços de saúde” (Melo, 2005:69). 

Não existem dúvidas de que a satisfação dos utentes é uma medida de qualidade dos 

cuidados, porque nos dá informação sobre o sucesso dos prestadores (Donabedian, 

1988). Os estudos sobre satisfação, sejam eles qualitativos ou quantitativos, são uma 

importante ferramenta de pesquisa, planeamento e administração, pois são os utentes 

que podem fornecer-nos informação válida e única acerca da qualidade dos cuidados de 

saúde que receberam. Mas, na generalidade, a maioria destes estudos tem surgido 

sobretudo como iniciativas específicas e pontuais, não revestindo carácter sistemático 

nem constituindo instrumento de avaliação e correspondente responsabilização dos 

gestores, a que não deverá ser alheia a pouca visibilidade de resultados práticos na 

mudança de comportamento da grande maioria das instituições de saúde. 
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Um sistema de medida que simplesmente relate a satisfação dos utentes não é 

suficiente, pois a pesquisa sobre a satisfação deve ser um contributo para a definição de 

áreas de melhoria da qualidade dos serviços. Assim sendo, o processo de avaliação e 

medição da satisfação dos utentes está altamente dependente do papel que estes 

assumem e da sua relação com o sistema de cuidados de saúde, verificando-se 

actualmente uma postura mais activa e consciente dos seus direitos e deveres e que 

deve ser estimulada (Donabedian, 1983; Vuori, 1986; Monteiro, 1991; Sepúlveda 1998; 

McIntyre e Silva, 1999; Ferreira, 2003; Hespanhol, 2003; Ribeiro, 2003; Melo, 2005). 

 

2.2—SATISFAÇÃO COMO INDICADOR DE QUALIDADE DOS CUIDADOS DE SAÚDE  

Considerando a satisfação como um indicador da qualidade de cuidados de saúde, o 

utente vai proceder à avaliação dos cuidados que lhe foram prestados com base nas 

componentes desejadas dos próprios cuidados e com base nas melhorias que espera 

obter no seu estado de saúde.  

Os cuidados de saúde prestados aos utentes são influenciados pelos conhecimentos 

científicos, mas também por factores sócio-culturais e políticos, pois ver o utente como 

parceiro implica, naturalmente, dar-lhe mais informação para ele ter mais oportunidade de 

escolher e envolver-se no seu próprio tratamento (Melo, 2005). Consequentemente, 

dados sobre a satisfação dos utentes só são úteis quando passam a ter um papel activo 

de avaliação e de crítica mas, mesmo assim, só faz sentido pesquisar se aqueles estão 

ou não satisfeitos se soubermos com o que podem estar satisfeitos.  

Por conseguinte, os utentes tornam-se parte integrante do planeamento e modificação 

dos serviços de saúde e a melhor forma de avaliar a sua satisfação é perguntando-lhes, 

inquirindo-os. Na opinião de Paul [et al] (1999), esta avaliação feita pelo utente é muito 

importante para os prestadores de cuidados, pois permite identificar áreas a aperfeiçoar e 

a desenvolver no sentido da melhoria contínua.  

Marshall (1999) refere que a literatura indica uma relação entre a qualidade dos serviços 

e a satisfação dos utentes com os cuidados hospitalares e a vontade de voltar ao mesmo 

hospital ou então de recomendar este a um familiar ou amigo. Refere ainda que os 

utentes não podem avaliar só o tratamento, mas devem também confiar nas atitudes dos 

prestadores de cuidados. Lee e Yom (2006) também afirmam no seu estudo que a 

satisfação dos utentes com os serviços de enfermagem influencia fortemente a intenção 

destes voltarem ao mesmo hospital. Na verdade, a investigação demonstra que a 
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satisfação dos utentes face aos cuidados prestados resulta principalmente da dimensão 

bio-psicossocial desses cuidados. “Se os doentes percepcionam que o técnico de saúde 

se preocupa com ele e parece compreendê-los, ficam mais satisfeitos e avaliam os 

cuidados como mais positivos” (Melo, 2005:41).  

Donabedian (1980) considerou três componentes na qualidade dos cuidados – a 

componente técnica, a relação interpessoal e as amenidades – e, neste sentido, a 

satisfação do utente pode constituir um importante factor na avaliação da qualidade dos 

cuidados, quer na área interpessoal (atendimento, comunicação com os profissionais de 

saúde), quer no âmbito das amenidades onde os cuidados são prestados (conforto, 

privacidade, higiene e alimentação) e bem assim no que toca às consequências 

psicológicas e sociais que os cuidados produzem no utente. Segundo Melo (2005), 

“conclui-se que mesmo os doentes que colocavam como prioridade receber cuidados 

técnicos ou terem prescrição médica eram influenciados pelos aspectos psicossociais do 

que com os cuidados técnicos em si” (Melo, 2005:41). 

Na área técnica, não deverá porém considerar-se como factor válido na avaliação da 

qualidade porque os utentes não possuem os conhecimentos técnicos suficientes para 

avaliar e julgar da correcção e utilidade dos cuidados prestados, embora apreciem a sua 

importância. Porém, Vuori (1987) considera que os utentes são a última autoridade no 

que toca à definição de critérios de bons cuidados nas áreas não técnicas da prestação, 

constituindo os seus valores e expectativas factores decisivos no julgamento do sucesso 

das relações interpessoais no âmbito da prestação de cuidados. 

Os utentes são supostamente racionais e capazes de fazerem escolhas inteligentes 

relativamente à sua própria saúde e, se os profissionais detêm o monopólio da prestação 

de cuidados, então é um claro imperativo ético envolver os utentes nas avaliações da 

qualidade dos serviços de saúde, auscultando a sua satisfação. A satisfação do utente, 

ainda que não sendo sobreponível à noção de qualidade dos serviços, configura-se como 

um indicador precioso da qualidade em saúde (Paúl [et al], 1999).  

Gasquet (2000) refere que existe uma forte conexão entre as percepções dos utentes 

quanto aos serviços de saúde de qualidade e o seu nível de satisfação. Não restam 

dúvidas de que a satisfação dos utentes é um tema bastante complexo e de difícil 

investigação, uma vez que pode ser influenciado por numerosos indicadores. Com efeito, 

a satisfação está correlacionada com a adesão terapêutica, a continuidade dos cuidados 

e a melhoria do estado de saúde tal como ela é percebida pelo utente (Clearly e McNeil, 

1988; McIntyre e Silva, 1999), pelo que os utentes com um nível de satisfação elevado 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 51 

são seguidos durante mais tempo por uma mesma estrutura ou consulta e visitam mais 

regularmente o médico e o hospital; da mesma forma, os utentes satisfeitos têm mais 

frequentemente a intenção de serem seguidos pela mesma equipa de saúde, “tem-se 

verificado que os utentes mais satisfeitos com os cuidados são mais passíveis de seguir 

as prescrições médicas, continuar com o profissional actual e ter um estado de saúde 

melhor” (McIntyre, 1999:11). 

Outros estudos revelam que os utentes que recorrem aos serviços de saúde estão 

frequentemente descontentes com a qualidade e a quantidade de informação que 

recebem dos profissionais de saúde e isso reflecte-se na sua satisfação. A maioria da 

investigação aponta para uma forte relação entre a quantidade de informação que o 

utente possui e o consequente nível de satisfação face à informação recebida, ou seja, 

parece existir uma correlação positiva entre o nível de informação e o nível de satisfação 

dos utentes (Sigurthardottir, 1996; Meehan, 1999; Oermann e Templin, 2000; Neto, 2003; 

Melo, 2005). 

Um estudo de Ley (1988) refere que a percentagem de utentes insatisfeita com os 

cuidados que lhe são prestados nos hospitais é de 38%, o que constitui um valor 

significativo. O estudo menciona igualmente que na maior parte das vezes os utentes 

sentem que não lhes foi dada informação suficiente. Clearly e McNeil (1988), numa 

revisão efectuada acerca de trabalhos teóricos e empíricos sobre a satisfação dos 

utentes com os cuidados de saúde, referem que a conclusão mais significativa está 

relacionada com a associação de níveis de satisfação mais elevados com as 

características dos prestadores de cuidados ou das organizações promotoras de 

cuidados personalizados.  

Alguns estudos revelam que cuidados mais personalizados resultam em melhor 

comunicação e maior envolvimento do utente no processo terapêutico e 

consequentemente numa melhoria da qualidade dos cuidados de saúde (Clearly e 

McNeil, 1988; Ley, 1988; McIntyre e Silva, 1999; Gasquet, 2000; Melo, 2005). 

A comunicação e a informação adaptadas às necessidades individuais, sociais e culturais 

dos utentes exercem grande influência no bem estar psicológico destes, ou seja, na 

adaptação à doença, na satisfação com os cuidados de saúde, na redução do sofrimento, 

da ansiedade e do stress e na promoção do sentimento de segurança. Por conseguinte, a 

qualidade das capacidades interpessoais dos prestadores de cuidados e a comunicação 

eficaz produzem melhores resultados no estado de saúde do utente do que a quantidade 

de orientações que lhe são fornecidas, pois “não compreender ou não lembrar o que lhes 
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foi dito parece resultar do facto de, frequentemente, os doentes não fazerem perguntas, 

mesmo quando têm dúvidas sobre a informação que lhes está a ser transmitida” (Melo, 

2005:71). 

Os utentes aceitam como normal um conjunto variado de comportamentos dos 

profissionais de saúde e, provavelmente, os sentimentos de insatisfação só surgem 

quando os cuidados prestados ficam muito aquém do esperado como normativo. Isto não 

significa que o utente não possa responder quando é questionado sobre a sua satisfação 

face aos cuidados recebidos (Melo, 2005). Tipicamente, as respostas indicam elevados 

níveis de satisfação e poucos utentes se identificam a si próprios como insatisfeitos 

(Fitzpatrick, 1993; Williams, 1994).  

É da competência dos profissionais de saúde avaliarem com frequência a satisfação dos 

utentes, com a colaboração destes, para aprofundar a qualidade técnica e relacional dos 

cuidados prestados e assim contribuir para a satisfação das suas necessidades implícitas 

e explícitas, de modo a haver efectivos ganhos em saúde e melhor qualidade de vida.  

A satisfação com a prestação de cuidados aumenta a confiança do utente nos serviços 

de saúde, o cumprimento das orientações fornecidas, a adesão terapêutica, bem como o 

recurso de novo ao mesmo serviço em caso de necessidade ou a sua recomendação a 

um familiar ou amigo; contudo, o inverso nem sempre acontece, ou seja, o facto de os 

utentes recorrerem em situações futuras ao mesmo serviço pode não ser indicador de 

satisfação, mas dever-se simplesmente ao facto de este ser o único serviço a que podem 

recorrer, por motivos económicos, geográficos ou até mesmo por ser o único adequado 

ao seu problema.  

 

2.3—DIMENSÕES DA  AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES  

As dimensões da satisfação a avaliar constituem as componentes de um instrumento de 

recolha de informação cuja validade depende da sua pertinência como factores 

condicionantes da satisfação dos utentes. É pertinente referir que há várias razões 

inerentes ao encontro profissional de saúde/utente, que podem ser geradoras ou 

condicionantes de satisfação ou de insatisfação. Por isso, surge a necessidade de 

especificar as dimensões que se pretendem medir quando se realizam estudos deste 

tipo.  
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Clearly e McNeil (1988) referem que os investigadores não diferenciam com frequência o 

tipo de satisfação avaliada, pois muitas vezes só são usadas medidas de avaliação da 

satisfação global mas, se o instrumento utilizado avaliar dimensões específicas dos 

cuidados importantes para a qualidade dos mesmos, então a medida da satisfação pode 

proporcionar informação relevante. 

Sendo a satisfação uma medida da qualidade dos cuidados de saúde, o utente procede à 

avaliação dos cuidados que lhe são prestados com base nas componentes desejadas 

dos próprios cuidados e com base nas melhorias que espera obter no seu estado de 

saúde. É de esperar que, ao longo de vários contactos que os utentes vão estabelecendo 

com os serviços de saúde e com os profissionais de saúde que lá prestam cuidados, vão 

construindo um conjunto de atitudes face aos mesmos consoante a avaliação pessoal 

que vão fazendo desses mesmos contactos e dos resultados obtidos (Pereira, 2003). 

Parece haver acordo entre os diferentes autores relativamente à natureza 

multidimensional da satisfação dos utentes, que têm opiniões muito diversas sobre 

aspectos diferentes dos cuidados de saúde. Essas opiniões podem incidir tanto sobre o 

aspecto técnico como sobre o aspecto humano ou ainda sobre o aspecto interpessoal 

dos cuidados (McIntyre e Silva, 1999). Por conseguinte, a satisfação é o resultado de 

múltiplos factores, nomeadamente as características do utente, experiências anteriores 

com serviços de saúde e as suas expectativas sobre as diferentes dimensões da 

satisfação.  

Na identificação das dimensões e variáveis que mais influenciam a satisfação do utente; 

uns autores referem que a satisfação parece depender do tipo de cuidados prestados e 

do contexto em que ela é estudada, enquanto outros dizem que tem a ver com as 

características dos utentes, dos profissionais de saúde, do relacionamento profissional de 

saúde/utente e de factores estruturais e de localização. Em consequência, sentimos a 

necessidade de fazer uma breve abordagem segundo alguns autores sobre as 

dimensões e as variáveis da satisfação. 

Ware (1978) desenvolveu uma taxonomia da satisfação dos utentes com oito dimensões: 

arte dos cuidados/estilo interpessoal ou comportamento interpessoal, qualidade técnica 

dos cuidados, acessibilidade e conveniência, financiamento ou forma de pagamento dos 

serviços, ambiente físico, disponibilidade dos prestadores de cuidados, continuidade e 

resultados dos cuidados. Por sua vez, Linder-Pelz (1982) identificou dez dimensões 

similares às encontradas por Ware e que são acessibilidade, disponibilidade de recursos, 

continuidade dos cuidados, resultados dos cuidados, financiamento, humanidade, recolha 
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de informação, dádiva de informação, ambiente agradável e competência. Meterko [et al] 

(1990) referem-se ainda a um estudo sobre satisfação hospitalar onde um grupo de 

investigadores construiu uma taxonomia da satisfação dos utentes com seis dimensões: 

enfermagem e cuidados diários, ambiente hospitalar, pessoal médico, informação, 

admissão e alta. 

Ware (cit in Filho 1990:61) põe a tónica da satisfação em variáveis tradicionais, como “o 

financiamento, a continuidade, a disponibilidade e o acesso aos cuidados,” mas refere 

novas variáveis, como seja “a qualidade percebida do atendimento (follow-up, grau de 

informação dada, medidas preventivas, prudência, modernidade, segurança) e a 

humanidade do encontro (cortesia e respeito).” Por outro lado, Linn (cit in Filho 1990:61) 

amplia as variáveis de Ware com ênfase na eficácia. Já Carr-Hill (1992) salienta como 

dimensões de satisfação a “humanização, a informação, a qualidade global, a 

competência técnica, o acesso/disponibilidade, o custo, a continuidade e os resultados”. 

O Conselho Nacional de Consumidores da Grã-Bretanha sugere sete princípios 

orientadores para prestadores e utentes que devem ser aplicados aos cuidados de 

saúde: “acesso, escolha, informação, envolvimento, segurança, valor do dinheiro e 

equidade” (Carr-Hill, 1992:239). 

Monteiro (1991), num estudo sobre Satisfação em Saúde numa Perspectiva da Garantia 

da Qualidade, identificou doze dimensões: elementos relativos à admissão, acolhimento, 

prestações hoteleiras, conforto, higiene das instalações, visitas, ocupação dos tempos 

livres, apoio para cuidados básicos, relações interpessoais, alta, competência e estado 

de saúde do utente. 

No seu estudo, Santos (1993) contemplou as seguintes dimensões: admissão e 

acolhimento, cuidados de enfermagem, assistência médica, apoio para cuidados básicos, 

alimentação, conforto da enfermaria, visitas, alta, apreciação global, estado de saúde e 

informação geral. 

Graça (1994) refere várias dimensões da satisfação, tais como; 

“acessibilidade/conveniência; disponibilidade de recursos; continuidade, integração e 

personalização dos cuidados; eficácia (resultados) dos cuidados; custo (em termos 

financeiros); amenidades e humanização; recolha de informação (por parte dos 

profissionais) e percepção da qualidade/competência (em termos técnicos)” (Graça, 

1989-1994:5). Por sua vez, Wilkin (1994) distingue apenas quatro dimensões – a conduta 

do médico, a utilidade dos cuidados, a continuidade/conveniência dos cuidados e os 

mecanismos de acessibilidade. 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 55 

Sepúlveda (1998) chegou à conclusão de que as dimensões a avaliar, passíveis de gerar 

satisfação ou insatisfação nos utentes são: facilidade de acesso aos cuidados, 

amenidades e dimensões clínicas dos cuidados prestados. Nesta última, é de salientar a 

importância da duração do contacto com o profissional de saúde, a quantidade e 

qualidade de esclarecimentos e informações, a disponibilidade, o envolvimento do utente 

no processo, o atendimento, a confiança e a continuidade dos cuidados. 

No sentido de medir a satisfação dos utentes, Ferreira (1999) refere-se a seis dimensões 

dos cuidados consideradas cruciais nos estudos efectuados por Irvine e Irvine (1996): 

“cuidados pessoais, seguros e efectivos, fácil acesso aos serviços, escolha dos 

profissionais de saúde, continuidade de cuidados, boa coordenação com outros serviços 

e cuidados domiciliários se necessário.” Irvine e Irvine (cit in Ferreira, 1999:6). Williamson 

(1992) também refere o aspecto “autonomia dos doentes” que o inclui numa lista 

composta por “respeito pelos doentes, apoio, informação, controlo, tomada de decisão e 

escolha” Williamson (cit in Ferreira, 1999:6). 

 Gasquet (2000) refere-se às dimensões da satisfação, apresentando-a também como 

um fenómeno multidimensional, mas, das muitas classificações existentes, propõe 

apenas quatro: a satisfação global, as relações interpessoais, os aspectos técnicos dos 

cuidados e as prestações não clínicas. Também refere que, quando é avaliada a 

satisfação global, geralmente os níveis de satisfação obtidos são elevados, superiores ou 

iguais a 80%, tornando-se pouco sensíveis à mudança, o que reduz o seu carácter 

informativo. 

Cleary e McNeil (1988) são de opinião que a satisfação global tem um interesse relativo, 

quando utilizada de forma isolada, pois não permite determinar os aspectos específicos 

dos cuidados que são tidos em conta para alcançar um julgamento global sobre a 

qualidade dos mesmos. Por isso, salientam como determinantes da satisfação do utente 

as características sócio-demográficas, estado físico e psicológico, atitudes e expectativas 

sobre os cuidados de saúde, bem como a estrutura, processo e resultados da prestação 

de cuidados. 

Num estudo realizado sobre a satisfação dos utentes dos cuidados primários, Ferreira 

(2001) identificou cinco dimensões: relação e comunicação, cuidados médicos, 

informação e apoio, continuidade e cooperação e organização dos serviços. O mesmo 

autor realizou outro estudo em 2005 tendo identificado as mesmas dimensões.  
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Florentim (2006), no seu estudo, identificou quatro dimensões de critérios diferentes: 

recursos humanos; higiene do serviço, simpatia do pessoal e resultados práticos da 

consulta, acesso aos cuidados de saúde e amenidades. 

Ribeiro (2003) no seu estudo mede a satisfação dos utentes com os cuidados de 

enfermagem segundo seis dimensões: qualidade na assistência, envolvimento do utente, 

individualização da informação, informação dos recursos, promoção do elo de ligação e 

formalização da informação. 

Como se pode constatar, são numerosas as tipologias da satisfação dos utentes, mas as 

medidas de avaliação disponíveis incidem sobre um limitado número de dimensões dos 

cuidados. As mais frequentemente avaliadas são os aspectos pessoais dos cuidados, a 

qualidade técnica dos cuidados, acessibilidade, disponibilização de cuidados, 

continuidade de cuidados, comodidade do paciente, localização física, considerações 

financeiras e eficácia nas acções. 

Perante o exposto, sempre que quisermos analisar os cuidados prestados pelos 

profissionais de saúde numa instituição, necessitamos de fazer alguns ajustes ao 

conjunto de dimensões usadas para avaliar e medir a satisfação dos utentes, pois as 

medidas de desempenho centradas nestes têm sido definidas com o objectivo de avaliar 

e medir as suas experiências e de obter avaliações relativas ao desempenho dos 

profissionais de saúde. É também necessário ter em conta os vários aspectos da 

prestação de cuidados, incluindo os aspectos técnicos da aplicação do conhecimento e 

tecnologias, os interpessoais dos cuidados, os sociais e psicológicos, os éticos da 

interacção do utente com o profissional de saúde e a organização desses cuidados em 

termos de acessibilidade, prontidão, continuidade e coordenação dos mesmos.  

 

2.4—INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO COM OS CUIDADOS DE 

ENFERMAGEM  

A satisfação dos utentes com os cuidados de saúde emergiu como indicador da 

qualidade durante as duas últimas décadas. É consensual que a satisfação dos utentes 

com os cuidados de enfermagem influencia directamente a sua satisfação com os 

cuidados de saúde, pelo que as organizações tendem a utilizar estes dados para lançar 

iniciativas de melhoria de qualidade.  
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Existe hoje uma crescente diversidade de instrumentos que avaliam a satisfação dos 

utentes com os serviços de saúde, com os cuidados médicos ou com os cuidados de 

enfermagem, entre outros. Podemos assim dizer que as expectativas, as percepções e a 

experiência prévia são reconhecidas como algo que influencia a satisfação dos utentes 

com os cuidados recebidos. Para actuarmos de forma mais direccionada para 

determinados aspectos, a avaliação a efectuar deve ser mais específica, pelo que a 

avaliação da satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem tem sido referida 

por vários autores e têm sido efectuadas avaliações utilizando metodologias diversas. 

Gasquet (2000) refere que, nos últimos vinte anos, a avaliação da satisfação constituiu o 

objecto de numerosos estudos, nomeadamente os de Cleary e McNeil (1988), Lewis 

(1994), Filzpatrick (1991) e Pascoe (1983). Muitos instrumentos foram validados e são 

actualmente utilizados de uma forma rotineira, nomeadamente no Reino Unido, Canadá e 

Estados Unidos. Mas refere também, citando outros autores, que as diferenças sociais e 

culturais entre os países desenvolvidos, tanto ao nível de funcionamento dos sistemas 

sanitários como ao nível das representações colectivas da saúde, não permitem a 

transposição directa, por simples tradução, destes instrumentos (Lewis, 1994; Charles C.  

[et  al.],  1994;  Mckinley  [et  al.], 1997). 

Da variedade de instrumentos existentes no sentido de determinar a satisfação dos 

utentes, Gasquet (2000) refere-se a um instrumento específico validado, designado por 

EQS (Échelle de Qualité des Soins) e que é utilizado para medir a satisfação dos utentes 

hospitalizados relativamente aos cuidados médicos e de enfermagem nos serviços de 

cirurgia e medicina de internamento curto. Esta escala comporta duas dimensões, a 

informação médica e as relações com os prestadores de cuidados – organização do 

serviço. Inclui também oito variáveis de ajustamento/adaptação (características dos 

utentes e modalidades da estadia) que permitem comparações entre estruturas 

(estabelecimentos ou serviços clínicos). A EQS gera pontuações de 0 a 100 (nível 

crescente de satisfação), atribuindo uma pontuação por dimensão e uma pontuação 

global. Foram já estudadas as qualidades psicométricas deste instrumento assim como 

os métodos da sua utilização de uma forma rotineira. Outros questionários específicos de 

outros tipos de internamento (pediatria, gerontologia, obstetrícia e psiquiatria) ou outros 

domínios da satisfação deveriam, na opinião de Gasquet (2000), ser desenvolvidos no 

futuro. 

Dada a importância que a avaliação da satisfação dos utentes tem tido ao longo dos 

últimos anos, têm sido realizadas algumas iniciativas em Portugal no sentido  da 

avaliação dos cuidados de saúde prestados. Essas iniciativas recorrem a diferentes 
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métodos como as sondagens telefónicas, o questionário escrito e enviado posteriormente 

pelo correio, ou a resposta de formulários on-line, entre outros mas, como já referimos, 

para actuarmos de forma mais direccionada para determinados aspectos, a avaliação a 

efectuar deve ser mais específica.  

Ribeiro (2003), num estudo de investigação realizado sobre “Satisfação dos Utentes com 

os cuidados de Enfermagem – Construção e validação de um instrumento de medida”, 

refere que “a enfermagem deve estar separada dos outros aspectos da experiência dos 

cuidados de saúde, devendo ser realçadas várias componentes tais como: a 

comunicação, o conforto e o atendimento das necessidades pessoais e da privacidade. 

Só desta forma poderá atingir uma medida válida da satisfação dos utentes face aos 

cuidados de enfermagem.” (Ribeiro 2003:91).  

Alguns instrumentos de avaliação da satisfação dos utentes com os cuidados de 

enfermagem foram desenvolvidos com pouca contribuição dos utentes acerca do que 

constitui cuidados de enfermagem de qualidade, pelo que o uso destes instrumentos 

pode comprometer, na opinião de Larrabee e Bolden (2001), a validade dos dados. Ora, 

a validade de conteúdo do instrumento de avaliação é questionável quando a construção 

dos itens não teve como base a análise qualitativa de dados dos utentes.  

Gasquet (2000), citando outros autores, refere que os instrumentos não validados 

apresentam taxas de satisfação mais elevadas e comportam uma estrutura (dimensões 

ou domínios) interna diferente quando comparados com instrumentos validados. Segundo 

o mesmo autor, é possível acumular num só questionário os itens de um instrumento 

validado juntamente com outras questões, mas importa não modificar a estrutura do 

instrumento validado (ordem e título dos itens, modalidades e respostas). Este foi um 

princípio seguido por nós neste estudo. 

Ribeiro (2003) realizou o seu estudo com a finalidade de construir e validar um 

instrumento de avaliação da satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no 

hospital e centros de saúde, tendo como propósito aprofundar o conhecimento sobre a 

avaliação do grau de satisfação dos utentes com aqueles cuidados enquanto saída 

estratégia para a melhoria da qualidade da assistência em enfermagem. 

 Realizou então, num primeiro momento, um estudo exploratório no contexto de uma 

Unidade Local de Saúde, tendo para o efeito efectuado entrevistas semi-estruturadas a 

indivíduos que tinham estado internados no hospital e a utentes dos centros de saúde 

com o objectivo de recolher informação pertinente tendo em vista a construção dos itens 

do instrumento referido.  
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A partir do estudo exploratório construiu dois questionários, um para o Hospital e outro 

para o CS e esses questionários foram então construídos no sentido de serem válidos 

para avaliar a satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no contexto 

Hospitalar e no contexto dos Centros de Saúde numa população de uma Unidade Local 

de Saúde de Portugal. Posteriormente, avaliou as características métricas dos dois 

instrumentos, pela análise da consistência interna e validade do constructo. Será o 

instrumento referente ao CS que, após ligeiras adaptações ao contexto de um SAP de 

um CS, irá ser utilizado na realização deste estudo, num contexto sócio-cultural diferente 

e numa população também distinta, com a devida autorização da autora (anexo I). 
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3—ESTUDOS SOBRE A AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DOS UTENTES COM OS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM                  

Hoje em dia está praticamente assente que a satisfação dos utentes face aos cuidados 

de enfermagem que lhes são prestados constitui um importante e legítimo indicador da 

sua qualidade. É óbvio que se trata apenas da qualidade do ponto de vista do utente e 

não da qualidade técnica embora, por vezes, seja difícil discernir entre ambas, isto é, 

questiona-se se será possível considerar a existência de qualidade técnica quando um 

determinado acto, qualquer que seja, não toma em consideração a expectativa, o 

consentimento ou a preferência do utente.  

Maior consenso parece existir, todavia, entre a maior parte dos autores ao considerarem 

a perspectiva do utente como um elemento fundamental, tanto para a identificação e 

resolução de problemas como, igualmente, para a reorganização dos serviços. Neste 

sentido, a monitorização do nível de satisfação dos utentes face aos cuidados de 

enfermagem constitui um imperativo ético, moral e social que todos os intervenientes nos 

processos de saúde deveriam assegurar, pela importância de que se reveste, não 

apenas para a avaliação dos resultados em saúde, como também, e sobretudo, pela 

oportunidade de melhoria contínua dos serviços que tal informação proporciona.  

Actualmente, existe uma crescente quantidade de estudos que avaliam a satisfação dos 

utentes com os cuidados de enfermagem de qualidade quer a nível internacional, quer 

nacional. Especificamente, a Ordem dos Enfermeiros desde há muito consignou a 

“satisfação do cliente” como um dos padrões de qualidade dos cuidados e publicou 

recentemente um artigo científico e um enunciado de posição sobre a avaliação da 

mesma (Ordem dos Enfermeiros, 2001). Assim, a avaliação da satisfação dos utentes 

com os cuidados de enfermagem tem sido referida também por vários autores e 

efectuadas avaliações utilizando metodologias diversas, de que iremos dar alguns 

exemplos neste capítulo. 

Em 1975, foi realizado um estudo com a finalidade de desenvolver um instrumento de 

medida da satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, no contexto dos 

cuidados de saúde primários (Risser, 1975). Este instrumento de medida consiste em 25 

itens e é subdividido em 3 subescalas: área técnico-profissional, área 

educacional/relacional e área relação interpessoal de confiança, para as quais os 
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respondentes indicavam o seu acordo ou desacordo numa escala tipo Likert de 5 pontos. 

Os itens foram construídos a partir de entrevistas realizadas aos utentes, da revisão da 

literatura e de outras escalas similares. As escalas foram submetidas a duas aplicações 

sequenciais para aferir critérios tais como a variabilidade, representatividade da definição 

do conteúdo, capacidade para discriminar entre os respondentes e avaliar a consistência 

interna. Os respondentes dos 2 testes sequenciais foram 78 e 60 utentes. De forma 

breve, as dimensões que guiaram o desenvolvimento dos itens foram a técnico-

profissional, a intra-interpessoal, a relação de confiança e a educacional.    

Risser (1975) define a área tecnico-profissional como o comportamento do enfermeiro 

que cumpre um objectivo funcional ou instrumental como, por exemplo, conhecimento de 

enfermagem, cuidado físico para o utente e perícia para a implementação de um cuidado 

médico. A área intra-interpessoal foi descrita como a expressão funcional do enfermeiro, 

sendo que a intrapessoal refere-se às características da personalidade do enfermeiro 

como, por  exemplo,  a  aparência,  amizade,  segurança  e  a  interpessoal aos aspectos 

sociais dos cuidados de enfermagem.  A relação de confiança é entendida como a 

medida de comunicação verbal ou não verbal como, por exemplo, interesse no utente, 

sensibilidade para a pessoa e seus sentimentos, e prestar atenção aos problemas dos 

utentes. A relação educacional é a troca de informação entre o utente e o enfermeiro, 

incluindo actividades como questionar, explicar e demonstrar. 

Em 1995, não existiam no Reino Unido escalas validadas disponíveis especificamente 

dirigidas à prática de enfermagem. Assim, a finalidade do estudo desenvolvido por 

Thomas [et al] (1995) foi o desenvolvimento de uma medida da satisfação do utente 

adequada, com validade interna e externa. Usando o método qualitativo, os utentes foram 

entrevistados tanto no hospital como após a alta. Foram identificados onze conceitos: a 

atitude do enfermeiro, a atenção, disponibilidade, confiança, tratamento individual, 

abertura/informalidade, informação, profissionalismo, organização do serviço, o 

conhecimento do enfermeiro e ambiente do serviço. Começando pelos valores definidos 

utente, estes foram o ponto de partida para o desenvolvimento de uma escala para medir 

a satisfação do utente com a enfermagem, usando conceitos importantes para os utentes 

e não para o pessoal hospitalar ou ainda para os investigadores. 

Em 1996, foi realizado um outro estudo por Thomas [et al.] onde se pretendia testar a  

validade interna  e  externa  das  escalas  de  medida  da  satisfação  com  os  cuidados  

de  enfermagem, avaliar  a  capacidade  das  escalas  para  detectar  diferenças  entre  

hospitais  e  serviços e verificar  se  o  lugar  de  preenchimento do inquérito (hospital ou 

residência) influenciava  a  resposta. Para o efeito, foi realizada uma sondagem de 
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opinião em 20 serviços de 5 hospitais no nordeste de Inglaterra, tendo sido inquiridos 

2078 utentes de serviços de medicina e cirurgia geral. A consistência interna e a validade 

externa e do constructo foram satisfatórias. A escala de satisfação foi construída para 

detectar diferenças entre os serviços dos 5 hospitais seleccionados aleatoriamente. 

Foram enviados questionários a uma amostra de 102 utentes para posterior 

preenchimento em casa. Não foram detectadas diferenças significativas entre os 

questionários preenchidos no hospital  ou  em  casa, ou seja,  os resultados indicam que 

é indiferente fornecer os questionários no hospital ou em casa, mas quando são 

administrados no domicílio têm uma taxa de resposta menor. 

O estudo de Sigurthardottir (1996) teve como finalidade investigar o nível de satisfação 

face aos cuidados recebidos por utentes submetidos a cirurgia ambulatória em dois 

hospitais da Islândia, usando o "Patient Satisfaction Instrument" (PSI). O PSI é 

constituído por 25 itens, divididos em três sub-escalas que  medem  a  atitude  dos 

utentes   face   aos   cuidados   de   enfermagem.  A amostra foi constituída por utentes 

submetidos a cirurgias. Os utentes apresentavam idade superior  a  16  anos  de  idade e 

foram inquiridos  70  indivíduos de  cada  hospital.  De uma forma global, os resultados 

mostraram que os utentes estavam geralmente satisfeitos com o nível de  cuidados  

recebidos.  Os utentes classificaram as competências clínicas dos enfermeiros  como  

satisfatórias  mas  sentiram  que  não  recebiam  a  informação  necessária por  parte  

dos  enfermeiros  acerca  da  sua  operação.  No entanto, mostraram-se geralmente  

satisfeitos com  o nível de cuidados recebidos, referindo ainda alguns exemplos nos  

quais  sentiram  que  o  nível  de  cuidados  foi  inadequado.  Contudo,  tal  como  os 

resultados    obtidos    em    outros    estudos,    os    utentes    frequentemente sentem 

dificuldades   em   articular   algo   negativo   acerca   dos   enfermeiros   e   dos   

cuidados  que receberam. 

O  estudo  de  Ketefian  [et  al.]  (1997) incide sobre o  desenvolvimento e a  avaliação  

psicométrica de  escalas de  satisfação dos utentes internados e em regime ambulatório, 

desenhadas para medir a satisfação dos mesmos e usando os padrões da prática de 

enfermagem num centro médico.  Os questionários foram administrados a utentes, 4 a 6  

semanas  após  a  alta   do hospital  ou  durante  uma  consulta  de rotina.  Foram 

analisados 619 questionários de utentes internados e 955 em regime ambulatório. A 

análise factorial sugere que existem quatro sub-escalas para a satisfação  dos  utentes  

internados  e cinco  sub-escalas  para  os utentes ambulatórios com elevada consistência 

interna e razoável validade externa. 
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Chang (1997) fez a revisão de 53 estudos publicados sobre a satisfação dos utentes com 

os cuidados de enfermagem desde 1982 até 1996,  tendo  identificado  a  existência  de  

13 instrumentos   de   avaliação.   O  instrumento   de   avaliação   mais   utilizado   foi   o   

de   Risser seguido do  La  Monica  and  Obsert  Patient  Satisfaction  Scale  (LOPSS).  A  

maior  parte  dos instrumentos não  providenciava  uma  definição de  SUCE mas, no 

entanto, Risser (1975)  define-a como   o   grau   de   congruência   entre   as   

expectativas   dos   utentes   com   os   cuidados   de enfermagem ideais e os cuidados 

realmente recebidos. 

Chang (1997)  propôs  uma  taxonomia  para  a  análise  dos  atributos  percebidos  pelos  

utentes quanto à SUCE baseada na lógica, na análise de conteúdo da informação e na 

sua experiência clínica.   O  propósito   desta   taxonomia   era   agrupar   as   dimensões   

e   os   indicadores   de avaliação da SUCE dos instrumentos publicados. Esta taxonomia 

propôs nove dimensões que constituem  as   fontes   de   satisfação   ou   insatisfação   

dos   utentes   com   os   cuidados   de enfermagem. 

A componente  estrutura    que   está   sob   o   domínio   da   enfermagem   observável   

pelos utentes  é  o  ambiente  físico  que  os  rodeia.  Esta  dimensão  reflecte  a  gestão  

do  ambiente físico  pelos  enfermeiros  enquanto  cuidam  do  utente.  Isto  inclui  o  

deixar  o  quarto  do utente  limpo  e  organizado,  aumentar-lhe  o  conforto no  quarto  e  

colocar-lhe  os objectos pessoais ao seu alcance. 

A  componente   processo   descreve   a   percepção   do   utente   na   sua   interacção   

com   o enfermeiro.  Esta  componente  foi  dividida  em  cinco  dimensões  distintas:  

disponibilidade, habilidades   técnicas,   arte   dos   cuidados,   explanação   dos   

cuidados   e   continuidade   dos cuidados.  A  disponibilidade   refere-se   à   adequação   

da   resposta   às   necessidades   dos utentes.  Rapidez  com  que  atende  o  toque  da  

campainha  e  o  modo  como  providenciam cuidados  em  tempo  oportuno,  são  

exemplos  de  alguns  indicadores. As habilidades técnicas incluem competências dos 

enfermeiros ao prestarem cuidados físicos. No desenvolvimento destas competências,   

os   enfermeiros   mostram-se   organizados,   com destreza  e  meticulosos.  A  arte  dos  

cuidados  implica  atitudes  adequadas  ao  contexto  e  às características do utente. Isto 

consiste na forma como os enfermeiros prestam cuidados, a consideração pelas 

preferências e opiniões dos utentes, ter disponibilidade de tempo e o respeito pela sua 

privacidade  e   dignidade.   

A explanação dos cuidados refere-se às competências dos enfermeiros na dádiva de 

informação aos utentes e família. Estes necessitam da ajuda dos enfermeiros para se 
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familiarizarem com a hospitalização, o processo de doença e tratamento. Cada utente 

tem diferentes níveis de compreensão e, por isso, para ir de encontro às suas 

necessidades de informação, os enfermeiros necessitam de fornecer informação  

completa  e  precisa,  utilizando  métodos apropriados. A continuidade dos cuidados 

refere-se à coordenação dos cuidados prestados aos utentes  pelos   profissionais   de   

saúde. Na perspectiva dos utentes, esta realidade apresenta-se quando é a mesma 

pessoa que sistematicamente lhes presta cuidados, está a par  das suas  condições  e  

tratamento  e ainda partilha  esta  informação  com  os  outros profissionais. 

As consequências das componentes dos cuidados de enfermagem, estrutura e processo 

são os resultados percebidos pelos utentes. Estes referem-se a resultados  específicos, 

impressões  gerais  da  qualidade  dos  cuidados  de  enfermagem  e  suas  intenções  

futuras. Os resultados específicos referem-se  às  percepções  dos  utentes  quanto   à  

eficácia  dos cuidados    de    enfermagem    recebidos.    

Os utentes reconhecem que a informação proporcionada pelos enfermeiros  é  útil  e  que  

os  cuidados  prestados  vão  de  encontro  às suas  necessidades  (tal  como  o  controlo  

da  dor,  aumento  do  conforto,  alívio  do  medo  ou ansiedade, e um melhor 

entendimento das suas condições de saúde). Os resultados finais de todos os cuidados 

de enfermagem recebidos durante o internamento produzem uma impressão geral sobre 

a qualidade e a satisfação global com os cuidados de enfermagem. Esta impressão geral 

pode influenciar futuramente as intenções dos utentes em comunicar aos familiares  ou  

amigos  as  suas  experiências  positivas  ou  negativas  e as  suas  intenções em voltar 

ao mesmo hospital, se necessário.  

Chang (1997), ao rever os treze instrumentos que avaliavam a satisfação dos utentes  

com  os  cuidados  de  enfermagem,  verificou  que  as dimensões e  a  sua  

operacionalização  variavam. Quatro dos instrumentos não especificavam as dimensões. 

Os itens  dos   instrumentos   derivavam   de   várias   fontes   e   somente   5 

instrumentos  utilizavam  como  fonte  os utentes  e  familiares  no  seu  desenvolvimento, 

sendo cada instrumento   operacionalizado  de  forma  diferente.   

O  número de  itens variou  entre  5  e 71,   existindo   3   tipos   de   métodos   de   

escalas utilizadas: acontecimentos/factos (informação factual), opiniões (grau de 

concordância/ discordância do utente, indicando o grau de satisfação  do  utente),  e  

avaliação  (escala  de  avaliação  da  qualidade  de  cuidados de  enfermagem  

recebidos).  O método mais  utilizado  foi  o  de  escala  de  opinião.  A maioria dos 

instrumentos estavam  focalizados  na  abordagem  da  componente  processo,  tais  
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como disponibilidade,  arte  dos cuidados,  explanação dos cuidados. As dimensões 

menos avaliadas foram: ambiente  físico,  qualidade  geral  e  intenção  para  futura  

utilização,  se  necessário. Após  a  análise  de  conteúdo  sobre  os  itens  contidos  

nestes  instrumentos,  identificou  as dimensões  e  indicadores  da  percepção  dos  

utentes,  propondo  uma  taxonomia  baseada  na estrutura, processo e resultados 

atribuídos aos cuidados de enfermagem. 

Chang (1997) refere-se  à  existência  de  muitos  instrumentos  de  avaliação  com  altos 

coeficientes   de   consistência   interna mas,   no   entanto,   com   lacunas   na   sua   

validade de constructo. Um instrumento com elevada consistência interna não 

suporta necessariamente a sua validade. Segundo a autora, para avaliar o impacto das 

mudanças na qualidade dos cuidados de enfermagem, na perspectiva dos utentes 

utilizadores dos serviços de saúde, é necessário um instrumento fiável e válido. 

O estudo de Gilleard e Reed (1998) descreve uma tentativa de desenvolvimento e 

validação da  medida  da  satisfação  do utente  com  os serviços de  enfermagem  no 

sudoeste  da  cidade de  Londres.  O  estudo  foi  realizado  com  126  pessoas  idosas  

que  viviam  sozinhas  ou  que estavam  dependentes  do  serviço  de  enfermagem.  A 

medida  da  satisfação  dos  utentes derivou de um questionário para avaliar a satisfação 

dos utentes com os serviços de   enfermagem   hospitalar.   

 Os resultados apresentados por Gilleard e Reed (1998) indicaram que a medida   

escolhida   reflecte múltiplas dimensões da satisfação que eram diferentemente sensíveis 

relativamente ao grau  de personalização dos cuidados e ao impacto da interrupção dos 

serviços. Os scores no questionário estavam também relacionados de uma forma 

sistemática com o número e o tipo de comentários   espontâneos  feitos  acerca   dos  

serviços.  De  uma  forma  geral,  com  os resultados obtidos, pode referir-se que este 

questionário é sensível a variações no estilo e nível de  enfermagem  comunitária  

oferecida  a  pessoas idosas.  Foram   utilizados   quatro   questionários:  Mini  Mental   

State   Exam;   Life satisfaction Index; Depression Inventory desenvolvido para a 

população idosa e a versão de 39  itens  da  La  Monica  Patients  Satisfaction  With  

Nursing  Care  Scale,  modificada  para  o uso  nos serviços comunitários.  Foi  efectuada  

uma  análise  factorial da  escala  de  satisfação dos  utentes  para  descobrir  se  

existiam  dimensões  da  satisfação  emergindo  do  padrão  de respostas para os 39 

itens. Para despistar alguma sobreposição evidente, as sete dimensões sugerem  uma  

estrutura  conceptual  com  destaque  para  os  aspectos  da  satisfação  face  aos 

cuidados  expressos pelos utentes em termos do  profissionalismo dos enfermeiros,  a  

sua eficácia  como  comunicadores,  a  sua  confiança,  os  cuidados  e  
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preocupação/interesse, a  sua capacidade  empática  e  finalmente  as  suas  atitudes,  

negligentes  ou  pouco  atenciosas.  

A finalidade  do estudo de Gilleard e Reed (1998) foi  determinar  a  validade  de  uma  

medida  psicométrica  desenhada para  avaliar  a  satisfação  dos  utentes  com  os  

serviços  de  enfermagem  comunitária.  Os resultados  indicam  que  a  medida  avalia  a  

satisfação  como  um  constructo  multidimensional, amplamente  dividido  entre  a  

satisfação  com  os  aspectos  pessoais  e  a  satisfação  com  os aspectos  profissionais  

dos  cuidados.  Diferentes dimensões da  satisfação  foram  apontadas como  sendo  

afectadas  pelos  diferentes  aspectos  dos  cuidados; em particular,  o  papel terapêutico 

do eu  no  trabalho  com  estes  utentes  idosos  que  se  reflecte  na  satisfação dos   

mesmos   com   o   pessoal   mas   não   com   os   aspectos   profissionais   dos   

cuidados   de enfermagem.   

Hegedus (1999) apresenta  a  discussão  do  desenvolvimento  e  avaliação  de  uma  

escala  para avaliar  os  comportamentos  dos  enfermeiros  na  prestação  dos  cuidados  

de  enfermagem.  O estudo  piloto  foi  conduzido  numa  amostra  de  conveniência  

constituída  por  81  casos,  sendo 42 enfermeiros e 39 utentes. Os resultados obtidos 

indicaram concordância na maior parte dos cuidados,  as  enfermeiras  trataram-me  

como  um  ser  individual,  as enfermeiras confortavam-me com a sua presença 

silenciosa, as  enfermeiras  não  falavam  de  como  a  minha  doença poderia   afectar   a   

minha   vida.  

No estudo de  Hegedus (1999) foi   avaliada  a  diferença,  na  série  dos  20  itens,  entre  

os  prestadores  e  os utentes.   Verificou-se   uma   diferença   significativa   entre   os   

prestadores   e   os utentes  num  conjunto  de  7  dos  20  itens.  Os  utentes  valorizam  

os  comportamentos que reconhecem a sua perspectiva individual    como    também    a    

da    sua    família    e comportamentos   que   ajudam   na   antecipação   e   na   

preparação   para   as   mudanças.   Os prestadores    de    cuidados    dão    grande    

ênfase    aos    comportamentos    que    são    mais direccionados    para    os    aspectos    

dos    cuidados    relacionados com    o    conforto  e    no encorajamento  dos  utentes  

para  expressar  e ouvir  os  seus  sentimentos. Estas conclusões permitem aos 

enfermeiros estarem mais sensibilizados para os comportamentos cuidativos, 

melhorando a sua acção no sentido de como esses comportamentos são percebidos 

pelos utentes. 

Di Twigg [et  al.]  (1999)  discutem as conclusões  de  um  inquérito  sobre  a  satisfação  

dos utentes  que  foi  conduzido  com  a  utilização  de  uma  escala  de  28  itens  La  
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Monica-Obsert Patient Satisfaction, através de entrevistas  telefónicas.  Este  questionário  

compreende  3 sub escalas que avaliam   o   suporte   interpessoal,   a   boa   impressão   

e   a   insatisfação. As entrevistas  telefónicas  foram  efectuadas  a 105  utentes  que  

manifestaram  algum  grau  de insatisfação com os cuidados de enfermagem. As 

entrevistas telefónicas foram conduzidas usando  um questionário  semi-estruturado,  

abrangendo  os  seguintes  domínios: defesa, coordenação  e  continuidade  dos  

cuidados;  o  cuidar; perícia  de  enfermagem;  e  comentários gerais  acerca  de  

experiências  positivas  e  negativas  com  os  cuidados  de  enfermagem. A  satisfação   

dos   utentes   é   um  indicador fundamental  da qualidade  dos  cuidados.  

 A  literatura  abunda  com  instrumentos  válidos  e  de  confiança  que propõem  medir  a  

satisfação  dos  utentes.  Existem  várias teorias  sobre  o  tipo  de  conceitos que  devem 

ser medidos em relação à satisfação dos utentes. Alguns autores afirmam que o nível de 

satisfação dos utentes é coincidente com a congruência entre a expectativa destes e o 

nível de cuidados recebidos (Risser, 1975). Outros autores tais como, Larrabee e Bolden 

(2001) acreditam que a satisfação dos utentes está  ligada  a  um  constructo  contextual  

e  aconselham  o  uso  não  só de  instrumentos  válidos  e  fidedignos  mas  também  o  

uso  de  entrevistas,  no  sentido  de avaliar de forma adequada  as perspectivas 

divergentes dos utentes. Dadas as diferentes teorias sobre a satisfação dos utentes, a 

questão da avaliação precisa deste conceito é um desafio para investigadores e gestores. 

Para  O'Connell,  Bev  [et  al.]  (1999)  a  prestação  de  cuidados  de  qualidade  cujo  

foco  é  a melhoria da satisfação dos utentes é um assunto de investigação profissional. 

O estudo foi conduzido num hospital escolar  especializado   e   revelou   atributos   de   

cuidados que os utentes valorizam. Os cuidados de enfermagem especializados foram 

identificados como sendo um elemento essencial. Estes aspectos dos cuidados estão  de 

acordo  com  a  literatura  e  podem  ser  amplamente  classificados  como  atenção,  

defender,  e coordenar a continuidade dos cuidados.  

Com base nas conclusões do estudo de O'Connell,  Bev  [et  al.]  (1999) um grupo de 

enfermeiros especialistas desenvolveu  um  modelo  de  cuidados  que  utiliza  todos  

estes  conceitos  e  uma modalidade  de  prestação  centrada  no  utente.  Este  modelo  

é  suportado  pela  filosofia  de cuidados  centrada  no  utente,  com  foco  nos  conceitos  

que  reduzem  a  vulnerabilidade  e preservam  a  integridade. Foi  utilizado  um  plano  

de  investigação  com um  grupo de controle pré-teste  e  pós-teste,  desenvolvidos  em  

dois  serviços  de  cirurgia  com  30  camas.  Os  dados foram colhidos através do 

inquérito de satisfação dos utentes usando o La Monica-Obsert Patient  Satisfaction  
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Scale.  Este  estudo  discute  os  resultados  e  suas  implicações  para  o 

desenvolvimento contínuo do conhecimento do conceito de satisfação. 

Segundo Meehan (1999) todos nós ouvimos falar acerca  da  divisão  existente  entre  a 

cidade  e  o  campo,  na  área  da  medicina,  mas  esta autora refere  que  isto pode  

estender-se  às  mais  variadas  expectativas  que  a  população  tem  dos  cuidados  de 

saúde. 

 Meehan (1999) da Monash University's Centre for Rural Health em Traralgon realizou 

uma pesquisa que ampliou as questões acerca das diferenças entre os utentes dos 

serviços de saúde urbanos e rurais. O seu  estudo mediu  a  satisfação  com  vários  

aspectos  da prática   de   enfermagem   em   mais   de 100   utentes   da   urgência   em   

dois hospitais especializados,  um urbano e outro rural.  

No estudo de Meehan (1999) surgiram aspectos importantes  para  os  utentes  urbanos  

e rurais que incluíam: tempo de espera  para  o  tratamento  de  urgência,  comunicação  

com  os profissionais médicos, e a necessidade de se sentir apoiada, segura e cuidada 

nas situações de  urgência.   

Dos resultados do estudo de Meehan (1999) salientam-se que os utentes urbanos  

estavam  mais  satisfeitos  com  as  orientações  dadas  pelos enfermeiros  sobre  como  

continuar  o  tratamento  após  deixar  o  hospital,  enquanto  que  os utentes rurais 

estavam menos satisfeitos com as suas oportunidades para fazer perguntas. Estas 

discrepâncias parecem  confirmar  como   os   factores   demográficos   afectam   as 

expectativas dos utentes face aos cuidados de enfermagem recebidos. Enquanto que os 

utentes rurais se preocupam com o tempo para colocar  questões,  o  que  pode  realçar  

o  efeito  de  pouco  pessoal  nas  instituições  de  saúde rurais.  Isto pode igualmente  

reflectir  uma  preferência  rural  para  mais  contacto  pessoal com  os  profissionais.  

Comunicação  e  atitudes  são  para  os  utentes  elementos  chave  na formação  dos 

futuros enfermeiros,  argumenta  a autora. Enquanto que  outros sectores da  indústria  

desenvolveram  culturas  resultantes  do  feedback  dos  consumidores,  a  saúde não se 

preocupou com respostas nesse sentido.  

Um resultado da pesquisa de Meehan (1999) é a validade  e  a  fidelidade  da  escala:  

Consumer  Emergency  Care  Satisfaction  Scale  (CECSS), agora  recomendada pelos 

profissionais da saúde australianos. A CECSS foi desenvolvida no sentido de  colher  e  

analisar  os  dados  de  satisfação  dos  utentes,  estando  a  ser  testada mundialmente.   

Os  resultados   australianos   estão   agora   reunidos   num   banco   de   dados, 
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podendo  providenciar  novas  pistas  de  como  os  factores  demográficos  e  culturais  

afectam as expectativas dos utentes dos serviços de saúde. 

Irurita (1999) realizou um estudo descritivo onde explorou a perspectiva do utente adulto 

com os cuidados de enfermagem de qualidade num hospital da Austrália Ocidental. 

Utilizando a metodologia da teoria realista, o autor procurou também descobrir factores 

que os utentes percebem que influenciam a prestação de cuidados de enfermagem de 

alta qualidade. As conclusões revelaram que os utentes percebiam níveis diferentes, em 

termos de qualidade, dos cuidados prestados. Concluiu-se que o nível da qualidade dos 

cuidados dependia de certas condições contextuais e intervenientes que faziam parte do 

ambiente mais geral, a organização e factores pessoais do enfermeiro e do utente. As 

variações na satisfação dos utentes e os sentimentos de vulnerabilidade dos utentes 

estavam relacionados com os níveis de cuidados que eles receberam.  

Ryden [et al.] (2000) apresentaram o Satisfaction with Nursing Home Instrument (SNHI), 

desenvolvido e testado numa amostra de 110 idosos em lares no Minnesota. No estudo 

efectuado,  encontraram  relações  significativas  entre  pontuações  do  SNHI  e  as  

medidas  de afecto   (negativamente   associadas   com   a   depressão   e   

positivamente   associadas   com   a moral),  dando  suporte  à  validade  de  construção  

da  escala.  A  falta  de  uma  relação significativa  entre as pontuações  do  SNHI,   a  

idade  e  o  estado  mental  confirmam  a  validade preditiva divergente do instrumento.  

O estudo de Radwin (2000) teve como propósito  a  análise  teórica  das  percepções  

dos utentes  quanto  aos  atributos  e  resultados  dos  cuidados  de  enfermagem  de  

qualidade.  A amostra foi intencional e compreendia  vinte  e  dois  utentes  oncológicos  

tratados  num centro    médico    urbano,    aos   quais   foram    efectuadas    entrevistas   

semi-estruturadas. Emergiram dos dados oito atributos relativos à qualidade dos 

cuidados. Na perspectiva dos utentes, cuidados excelentes eram caracterizados pelo 

conhecimento profissional, continuidade, atenção, coordenação, companhia, 

individualização, concordância e preocupação  por  parte  dos  enfermeiros. Além de que 

dois resultados da qualidade dos cuidados  incluíam   um   aumento   de   segurança   e   

a   sensação   de   bem-estar,  optimismo   e autenticidade.  Estas conclusões podem 

mostrar como os utentes se podem sentir bem cuidados pelos enfermeiros. 

Oermann e Templin (2000) realizaram   um   estudo   com   o   objectivo   de   identificar   

a importância   dos  consumidores  de  atributos  dos  cuidados  de   saúde e   dos  

cuidados  de enfermagem  de  qualidade,  assim  como  examinar  a  relação  na  

perspectiva  do utente com  o estado de  saúde e variáveis demográficas seleccionadas. 
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Tratou-se de um estudo de natureza  exploratória,  tendo  sido  inquiridos  239  utentes  

nas salas  de  espera  de  clínicas  e nos  bairros  de  uma  grande  área  que  incluiu 

populações  urbanas  e  suburbanas.  Os  participantes  preencheram  o  Quality  Health  

Care Questionnaire (QHCQ) e o SF-36 Health Survey. No QHCQ, avaliaram a 

importância de 27 atributos  dos  cuidados  de  saúde  e  cuidados  de  enfermagem  de  

qualidade.  O  SF-36  é  um instrumento   de   medida   do   estado   de   saúde   em   oito   

áreas   gerais,   com   36   itens.   Os indicadores  mais  importantes   da   alta   qualidade   

dos  cuidados   de   enfermagem   para   os utentes  foram: serem  cuidados  por  

enfermeiros  actualizados  e  bem  informados; serem capazes de comunicar com o 

enfermeiro; passar tempo suficiente com o enfermeiro e não o sentir apressado  durante  

a  visita; ter um  ensino  fornecido  pelo  enfermeiro  sobre  a  doença, medicação,  

tratamentos  e  sentir-se  saudável; e  ser  capaz  de  o  questionar.  A  taxa  mais baixa  

foi atribuída ao item ter tido a oportunidade de ser cuidado por um enfermeiro estagiário. 

A avaliação difere de acordo   com   a   raça,   a   idade,  os   anos   de instrução,  baixos  

rendimentos  e  estado  de  saúde.  Este estudo veio  realçar  a  importância que   o 

utente   coloca   no   ensino   fornecido   pelo   enfermeiro, que foi considerado 

particularmente relevante pelas pessoas com  menor  nível  de  instrução,  baixo  

rendimento  e  com doenças crónicas. 

Larrabee e Bolden (2001) desenvolveram um estudo qualitativo identificando o que são 

cuidados de enfermagem de qualidade na perspectiva dos utentes, usando uma amostra 

de conveniência de 199 utentes adultos internados num hospital público na região Centro 

Sul dos EUA. A análise de conteúdo identificou cinco temas: ir de encontro às minhas 

necessidades; tratar-me com agrado; cuidar de mim; ser competente; e proporcionar 

cuidados apropriados. Encontraram também semelhanças e diferenças entre estes e 

outros temas identificados em estudos qualitativos, assim como nos instrumentos, em 

que os itens gerados  tiveram o utente como  fonte  de  informação. 

Da pesquisa efectuada, Larrabee e Bolden (2001) encontraram dezanove estudos 

qualitativos acerca  da definição de bons cuidados de enfermagem. Estes estudos, 

desenvolvidos em diferentes contextos, incluem serviços hospitalares, pais de crianças  

internadas em  unidades   pediátricas,  pessoas  que   tiveram   alta   muito  recentemente  

da unidade  de  cuidados  agudos hospitalares,  doentes  psiquiátricos  hospitalizados e 

seguidos em  ambulatório,  internados  em  clínicas  de  oncologia  e  pessoas  na  

comunidade. Também a metodologia utilizada foi a análise de conteúdo, a técnica de 

incidentes críticos com análise de conteúdo, a teoria de grande alcance e a 

fenomenologia. 
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A revisão da  literatura  efectuada  por  Larrabee  e   Bolden  (2001)  entre  1957 e 2001 

revelou  a  existência  de  quarenta  instrumentos para  avaliar a  satisfação dos utentes 

com os   cuidados   de   enfermagem.  Estes instrumentos foram desenvolvidos para 

diferentes contextos de cuidados, mas só 13 tiveram na  sua  construção a análise  

qualitativa  de  dados  provenientes  dos  utentes. Nesta análise oito instrumentos 

avaliavam a satisfação do utente no contexto hospitalar, pelo  que  os  autores,  partindo  

da  informação publicada, constataram que os temas ir de encontro às minhas  

necessidades e tratar-me com agrado e ser competente apareciam em todos estes 

instrumentos. Em seis instrumentos, encontraram os temas proporcionar cuidados 

apropriados e cuidar de mim. A informação  disponível  indicava  que  existiam  

dimensões  dos  cuidados  que  estavam  incluídas nos oito instrumentos mas não faziam 

parte dos resultados obtidos por Larrabeee e Bolden (2001).  Essas dimensões incluíam 

as necessidades de  eliminação,  o  controlo  do  ruído  e  a participação  dos utentes nas 

decisões. Alguns instrumentos incluíam questões relacionadas com as necessidades 

dietéticas,  a  prestação  de  informação  e  o  providenciar  um ambiente agradável. 

Uzun (2001) refere no seu estudo que a satisfação dos utentes é uma importante medida 

da qualidade do serviço nas organizações de cuidados de saúde. A satisfação dos 

utentes e as suas expectativas de cuidados são indicadores válidos da qualidade dos 

cuidados de enfermagem. O seu estudo descreve os resultados de um inquérito sobre a 

satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem administrado por entrevista a 

422 adultos que tiveram alta de um hospital universitário na Turquia. A mensuração 

directa da satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem foi um fenómeno novo 

para aquele hospital universitário e foi a primeira vez que tal avaliação foi feita naquele 

hospital. Neste estudo, a escala SERVQUAL foi utilizada para determinar a satisfação 

dos utentes com os cuidados de enfermagem. As pontuações ponderadas nas 

dimensões da SERVQUAL foram geralmente baixas e havia diferenças estatisticamente 

significativas nos testes das médias em amostras emparelhadas (p < 0.01). As 

características sócio-demográficas dos utentes (idade, género, nível de instrução) com 

respeito à satisfação dos utentes foram determinadas. Foram encontradas várias 

diferenças estatisticamente significativas entre as características sócio-demográficas e as 

pontuações ponderadas para as dimensões da SERVQUAL (p < 0.05). Segundo os 

resultados, as pontuações da diferença da qualidade do serviço para cinco dimensões 

foram negativas para ir de encontro às expectativas. As pontuações negativas para os 

tangíveis, fiabilidade, capacidade de resposta, segurança e empatia indicam que são 

áreas a precisar de melhoramento. Os resultados deste estudo confirmam a necessidade 
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dos enfermeiros de dar passos para melhorar a satisfação dos utentes com os cuidados 

de enfermagem. 

Valentín [et  al] (2005) referem que a satisfação dos utentes é um indicador válido para 

medir a qualidade do serviço. As opiniões dos utentes são importantes porque a 

insatisfação sugere oportunidades de melhoria. Estes autores avaliaram a satisfação de 

utentes com os cuidados de enfermagem num hospital universitário regional no Sul de 

Espanha e determinaram as características sócio-demográficas e de assistência 

relevantes. Foi realizado um estudo descritivo seccional utilizando o questionário 

SERVQUAL a uma amostra de 1648 utentes. A fiabilidade e validade do instrumento 

SERVQUAL foram estabelecidas. A única interacção considerada foi a do género com o 

nível de instrução. A análise da covariância mostrou que os únicos factores 

significativamente associados com a baixa satisfação dos utentes eram o género 

feminino, o nível de instrução mais elevado, satisfação global com o hospital mais baixa e 

não saber o nome do enfermeiro.  

Lee e Yom (2006) referem que, apesar de ser muito importante a clarificação dos factores 

que influenciam a satisfação dos utentes e dos enfermeiros com os cuidados de 

enfermagem, muito pouca investigação tem sido feita nesta área. Estes autores 

realizaram na Coreia um estudo comparativo das percepções de utentes hospitalizados e 

de enfermeiros sobre a qualidade do serviço de enfermagem, a satisfação e a intenção 

de revisitar o hospital. A metodologia utilizada foi a escala SERVQUAL, tendo sido 

usados questionários sobre a satisfação global e a intenção de revisitar o hospital. A 

amostra consistiu em 272 utentes e 282 enfermeiros. Globalmente, as expectativas e o 

desempenho dos enfermeiros eram mais elevados do que os dos utentes, enquanto a 

satisfação global dos utentes com os cuidados médicos e de enfermagem era mais alta 

do que a dos enfermeiros Existia uma forte relação positiva entre a satisfação com os 

cuidados médicos e de enfermagem e a intenção de revisitar o hospital para ambos os 

grupos. Concluíram que o desempenho foi relativamente inferior às expectativas, 

resultando numa fraca qualidade dos cuidados de enfermagem. As diferenças entre as 

expectativas e o desempenho para utentes e enfermeiros precisam de ser mais 

reduzidas. 

No quadro que se segue, apresentamos uma síntese de alguns dos estudos que mais 

contribuíram para a nossa reflexão, sobre a satisfação dos utentes realizados no 

estrangeiro. 
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Quadro nº 2 Alguns estudos estrangeiros sobre a satisfação dos utentes 
 
 
Autor/Ano Estudo/Escala Metodologia Amostra 
Thomas  
[et al] 
(1996) 

Desenvolvimento de uma medida da satisfação do 
utente adequada à prática de enfermagem. 
Escala de satisfação para detectar diferenças entre os 
serviços de cinco hospitais. 
 

Quantitativa  102 utentes 

Sigurthardottir 
(1996) 

Investigar o nível de satisfação face aos cuidados 
recebidos por utentes submetidos a cirurgia ambulatória 
em dois hospitais. 
Escala “Patient Satisfaction Instrument” (PSI) 

Quantitativa  140 utentes  

Ketefian        
[et  al]  
(1997) 

Desenvolvimento e avaliação psicométrica de escalas 
de satisfação de utentes internados e em regime de 
ambulatório para medir a satisfação dos mesmos com 
os cuidados de enfermagem. 

Quantitativa  619 utentes 
internados 
 
955 utentes 
em regime 
de 
ambulatório 

Gilleard e 
Reed (1998) 

Desenvolvimento e validação da medida da satisfação 
do utente com os serviços de enfermagem. 
Escala “La Monica Patients Satisfaction With Nursing 
Care Scale” 

Quantitativa  123 utentes 

Di Twigg  
[et  al] (1999) 

Satisfação dos utentes com so cuidados de 
enfermagem. 
Escala “La Monica Obsert Patient Satisfaction Scale” 

Quantitativa 105 utentes 

O’ Connell, 
Bev  
[et  al] (1999) 

Prestação de cuidados de qualidade e a melhoria da 
satisfação dos utentes. 
Escala “La Monica Obsert Patiente Satisfaction Scale” 

Quantitativa  60 utentes 

Meehan (1999) Satisfação com vários aspectos da prática de 
enfermagem em utentes de hospitais rurais e urbanos. 
Escala “Consumer Emergency Care Satisfaction Scale” 
(CECSS) 

Quantitativa 100 utentes 

Oermann e 
Templin (2000) 

Identificar a importância dos consumidores de atributos 
dos cuidados de saúde e dos cuidados de enfermagem 
de qualidade. 
Escalas “Quality Health Care Questionnaire (QHCQ) e 
Health Survey (SF-36) 

Quantitativa 239 utentes 

Larrabee e 
Bolden (2001) 

Identificar cuidados de enfermagem de qualidade na 
perspectiva dos utentes. 
Análise de conteúdo. 

Qualitativa  199 utentes  

Uzun (2001) Satisfação dos utentes com os cuidados de 
enfermagem. 
Escala SERVQUAL 

Quantitativa  422 utentes 

Valentín [et  al] 
(2005)  

Satisfação dos utentes com os cuidados de 
enfermagem num hospital universitário regional no sul 
de Espanha. 
Escala SERVQUAL 

Quantitativa  1648 
utentes  

Lee e Yom 
(2006) 

Estudo comparativo das percepções de utentes 
hospitalizados e de enfermeiros sobre a qualidade do 
serviço de enfermagem, a satisfação e a intenção de 
revisitar o hospital. 
Escala SERVQUAL  

Quantitativa  272 utentes 
282 
enfermeiros  
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Em Portugal, têm sido levadas a cabo menos iniciativas de avaliação da satisfação dos 

utentes com os cuidados de enfermagem. Da pesquisa efectuada foram encontradas 

referências a alguns estudos  nesta  área,  o  que  indicia  a  preocupação  dos 

enfermeiros  no  sentido  de o  planeamento  e  desenvolvimento  das  acções e  a  

organização  dos  serviços  irem cada vez mais  de  encontro  às  expectativas  

expressas  pelos utentes. 

Rua (1998) realizou um estudo sobre “Qualidade de cuidados de enfermagem na 

perspectiva da puérpera, na Maternidade do Hospital Distrital de Aveiro”, a 200 

puérperas, os dados foram recolhidos por questionário. Segundo Rua (1998) a 

Enfermagem tem uma importância crescente nos respectivos serviços, e a avaliação dos 

cuidados de enfermagem contribui não só para o desenvolvimento da profissão, mas 

também para um aumento de qualidade dos cuidados prestados e deste modo para o 

aumento da satisfação dos utentes relativamente a esses cuidados. Apesar de não terem 

conhecimentos que lhes permita avaliar alguns aspectos dos cuidados, os utentes têm 

capacidade de avaliar sobretudo a qualidade da relação interpessoal que se estabelece 

entre eles e a equipe de enfermagem muito em especial no que se refere aos aspectos 

relativos à relação de ajuda. 

Dos resultados obtidos no estudo de Rua (1998) relativamente às expectativas das 

puérperas concluiu-se que estas detêm níveis elevados de expectativas (médias de 

6,425, numa escala de 1-7), relativamente aos cuidados de enfermagem, e que estas não 

são directamente influenciadas pelo nível sócio cultural, pela paridade ou pela idade das 

utentes. Quanto aos níveis de satisfação das puérperas relativamente aos referidos 

cuidados, concluiu que estes são igualmente elevados, mas ao contrário das expectativas 

os níveis de satisfação variam em função do nível sócio cultural e da qualidade dos 

cuidados no sentido de um aumento da satisfação de acordo com o aumento da 

qualidade, assim como de níveis de satisfação mais elevados nos grupos sócio culturais 

mais baixos. Não foi encontrada relação entre os níveis de satisfação e a paridade ou a 

idade. De um modo geral o nível de qualidade dos cuidados de enfermagem foi elevado, 

sendo contudo a nível da vertente técnica dos cuidados que se verificaram maiores níveis 

de satisfação comparativamente com a vertente relacional dos mesmos. 

No seu estudo, Ferreira (1999) refere-se a um questionário (Como vê o hospital?) cujos 

itens são aqueles que os utentes validaram como os mais importantes. Para facilitar a 

análise, alguns itens foram agrupados de forma a serem construídas nove dimensões: 

“admissão, cuidados diários, informação, pessoal de enfermagem, pessoal médico, outro 

pessoal, condições de estadia, limpeza e apoio e alta” (Ferreira 1999:8). Os resultados 
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deste estudo revelaram que uma das avaliações mais positivas foi a área da prestação 

de cuidados. Assim, os médicos, os enfermeiros e os cuidados diários são as áreas às 

quais estão associados os valores mais altos de qualidade. Os valores da satisfação 

global rondam os 80-90% (Ferreira, 1999).  

No que se refere à dimensão dos cuidados de enfermagem, as componentes técnicas do 

cuidar foram relativamente bem avaliadas pelos utentes. Mas já quanto à rapidez com 

que os enfermeiros acorrem às chamadas, as avaliações não foram tão generosas, talvez 

devido à escassez de recursos humanos. Tal como acontece com outros estudos, a 

informação fornecida aos utentes e familiares é a área mais penalizada, enquanto na 

componente do cuidar, os enfermeiros foram em média avaliados de uma maneira mais 

generosa, principalmente no que respeita à cortesia, ao respeito, à amizade e à gentileza 

com que tratam os utentes (Ferreira, 1999). 

Um estudo realizado sobre os “Cuidados de Enfermagem na Perspectiva do Utente 

Hospitalizado”, Marques (1999) é de opinião que as informações que os utentes   

fornecem   acerca   dos cuidados  de  enfermagem  permitem  conhecer  e  reflectir  

sobre  a  prática  dos  cuidados  de enfermagem e, consequentemente, a humanização 

dos mesmos. Neste sentido, esta autora, no estudo  realizado,  explora  os  significados  

atribuídos  aos  cuidados  de  enfermagem  por utentes  adultos  que  estiveram  

internados  em  três  serviços  de  um  Hospital  Central.   

No estudo de Marques (1999) os resultados  obtidos das  47  entrevistas  a  indivíduos  

adultos  nos  serviços  de  internamento de Medicina, Cirurgia e Ortopedia/Traumatologia 

num hospital central salientam a impressão geral favorável do atendimento, a  

valorização dos cuidados de enfermagem, a  simpatia  dos enfermeiros e a sua prontidão 

no atendimento. Da análise dos discursos dos utentes  inerentes  à  interpretação  de  

significados  atribuídos aos  cuidados de  enfermagem,  foram  extraídas as  seguintes  

categorias: impressões gerais, valorização dos cuidados de enfermagem e  atributos  dos  

enfermeiros.  As  impressões gerais são formuladas pelos utentes após o contacto que 

estabeleceram com os prestadores  de  cuidados,  expressas  em  termos  do  bom  ou  

mau  atendimento,  ou  ainda  de ter  ou  não  razão  de  queixa.  A  valorização  de  

cuidados  de  enfermagem  diz  respeito  aos significados  atribuídos   pelos   utentes   e   

que   permitiram   identificar  características  que definem  a  natureza  dos  cuidados  de  

enfermagem: cuidados de  manutenção  (comunicação funcional,  alimentação,  higiene,  

supervisão,  avaliação  da  temperatura,  conforto,  eliminação e  mobilização)  e 

cuidados de reparação (alívio da dor, administração terapêutica, execução de tratamento 

a feridas,  avaliação  da   tensão   arterial,  entre  outros).  
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Neste estudo, Marques (1999) constatou  uma  maior  valorização  por  parte  dos  

utentes dos  atributos de natureza  humana relativamente   aos   de   natureza   técnica.   

No   que   se   refere   às   qualidades   humanas, caracterizam  os  enfermeiros  da  

seguinte  forma: são  simpáticos,  prontos  no  atendimento, carinhosos,   pouco   

disponíveis   e   atenciosos,  enquanto   que   relativamente   às   qualidades técnicas os 

caracterizam como eficientes. 

Moreira (2000) realizou um estudo intitulado “Gabinete do utente—um contributo para a 

melhoria da qualidade de cuidados”. O estudo desenvolvido foi do tipo exploratório no 

âmbito da investigação qualitativa e decorreu num Hospital Central da Região do Porto, a 

amostra foi de 183 reclamações efectuadas pelos utentes. Este estudo teve como 

objectivos, identificar os tipos de queixas/reclamações ligadas ás actividades 

desenvolvidas pelos enfermeiros, conhecer o circuito de informação organizacional das 

queixas/reclamações e identificar o processo de correcção realizado pelos enfermeiros a 

partir da expressão da não satisfação dos utentes. 

Para este estudo Moreira (2000) recorreu ás queixas/reclamações que chegaram ao 

Gabinete do utente entre 1997 e 1998 e também a entrevistas realizadas aos 

Enfermeiros Supervisores. Os dados foram analisados através da técnica da análise de 

conteúdo. 

Salientam-se como principais conclusões no estudo de Moreira (2000) que apenas 

17,49% das reclamações diziam respeito aos enfermeiros, sendo a área da comunicação 

a responsável pela maioria das mesmas. Também foram identificadas reclamações na 

área da manutenção do ambiente seguro e deficiências organizacionais. No discurso dos 

Enfermeiros Supervisores salientam-se as deficiências nos circuitos de comunicação das 

reclamações, que conduz a que não sejam implementadas correcções. Da interpretação 

dos resultados ficou bem realçada a necessidade de um investimento em algumas áreas 

problemáticas, bem identificadas ao longo do estudo, como sejam, deficiente ou 

inexistente comunicação/informação com os utentes, deficiência no sistema de 

informação organizacional, algumas deficiências estruturais que, apesar das 

reclamações, não encontraram eco junto da administração.  

Colaço e Transmontano (2002) desenvolveram um estudo  com  o  objectivo  de  avaliar  

o  grau  de  satisfação  dos  utentes  do hospital de Beja e de avaliar  de  forma  

sistemática a adequação  dos  cuidados  às  expectativas  dos  utentes. A apreciação  

global  do  grau  de satisfação dos utentes recai no satisfaz muito. Assim,  procederam  à  
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aplicação  de  um  questionário  em  Novembro  de  1999 a 465  utentes,  dos quais  

responderam  174,  o  que corresponde  a  uma  taxa  de adesão  de  39,35%.   

No estudo de Colaço e Transmontano (2002) os  indicadores  de  satisfação  dos  utentes 

avaliados  foram: a  dignidade humana; convicções culturais, filosóficas e religiosas; 

autonomia, privacidade, contacto com os familiares e amigos; esclarecimentos e 

informações; cuidados apropriados e continuidade  dos  cuidados.  Todos  estes  

indicadores  foram  avaliados  com  satisfaz  muito, com  a  excepção  da  autonomia,  

avaliada  somente  com  satisfaz.  Este  último  refere-se  ao aspecto   da   informação   

proporcionada   ao   utente   sobre   a   situação   clínica: actos de enfermagem  e  

possibilidade  de  recusa  ao  tratamento  (73,56%  de  respostas  positivas), tendo 

revelado um decréscimo da apreciação relativamente ao ano de 1998. 

No  sentido  de  avaliar  a  qualidade  dos  cuidados  de  enfermagem,  Jorge  e  Simões  

(2002) realizaram um estudo sobre as expectativas do utente relativamente à qualidade 

dos   cuidados   no   acolhimento   e   preparação   pré-operatória   num   serviço   de   

cirurgia hospitalar.  Para o efeito, foi utilizado um formulário com doze perguntas abertas, 

a 16 utentes. As respostas abrangeram as expectativas da qualidade de cuidados no  

acolhimento   e   na preparação   pré-operatória.  

Dos resultados do estudo de Jorge e Simões  (2002)  relativamente   ao  acolhimento,   a   

ênfase   é   dada   ao   domínio afectivo.  Quanto ao acolhimento, os utentes dão  ênfase,  

por  ordem  de  importância,  às relações  humanas,  à  competência  técnica,  à  

comunicação,  segurança,  relação  de  ajuda, valores e  interesse. Relativamente à  

preparação do pré-operatório, a  ênfase  é dada à comunicação,   seguida   das   

relações   humanas,   relação   de   ajuda,   competência   técnica, segurança,   valores   

e   interesse.   A  importância  destes   aspectos   mais   valorizados   pelos utentes  no  

pré-operatório  relaciona-se,  na  opinião  dos  autores,  com  a  dúvida e  o  medo  do 

desconhecido neste período de internamento. 

Ribeiro (2003) realizou um  estudo sobre “Satisfação dos Utentes com os Cuidados de 

Enfermagem – Construção e validação de um instrumento de medida”,  com  a  finalidade  

de  construir  e  validar  um  instrumento  de avaliação da  satisfação dos utentes com  os 

cuidados de enfermagem no hospital e centros de saúde. Teve como propósito 

aprofundar o conhecimento sobre a avaliação do grau de satisfação dos utentes com os 

cuidados de enfermagem enquanto saída estratégica para a melhoria da qualidade da 

assistência em enfermagem.  
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Ribeiro (2003)  num  primeiro momento,  realizou  um  estudo  exploratório  no  contexto  

de  uma  Unidade  Local de  Saúde. Para o efeito, realizou entrevistas semi-estruturadas, 

a  indivíduos  que  tinham estado  internados  no  hospital  e  a  utentes  dos  centros  de  

saúde,  com  o  objectivo  de recolher   informação   pertinente   tendo   em  vista  a  

construção  dos  itens  para   avaliar  a satisfação dos utentes com os cuidados de 

enfermagem. Os questionários construídos a partir do estudo exploratório, foram 

aplicados num segundo momento, através de entrevistas telefónicas, a 225 utentes do 

contexto hospitalar e a 225 dos centros de saúde. 

Foram avaliadas as características métricas dos dois instrumentos, pela análise da 

consistência interna e validade de constructo. As versões finais dos formulários da 

SUCEH e SUCECS, apresentaram    valores    de    Alfa   total,    de    0,825  e  0,892, 

respectivamente. A validade do constructo foi testada pelo recurso à análise factorial 

tendo sido identificados seis factores para o SUCEH: Eficácia na comunicação, Utilidade 

da informação, Qualidade no atendimento, Prontidão na assistência, Manutenção de um 

ambiente terapêutico e Promoção da continuidade dos cuidados, que explicam 65% da 

variância total. Para o SUCECS, foram igualmente identificados seis factores: Qualidade 

na assistência, Individualização da Informação, Envolvimento do utente, Informação dos 

recursos, Formalização da informação e Promoção de  elo  de  ligação, que  explicam  

62%  da variância total. 

Dos resultados do estudo de Ribeiro (2003) salienta-se que o  nível  de  satisfação global 

(valores  médios)  dos  inquiridos  foi  de  85,76%  para  o  hospital  e  de 66,51%   para   

os   centros   de   saúde.   Procedeu,   ainda,   à   análise   das   diferenças   da satisfação  

com  os  cuidados  de  enfermagem  no  hospital  e  nos  centros  de  saúde  com  as 

diferentes  variáveis  em  estudo.  Os  resultados,  na  sua  generalidade,  indicam  não  

haver diferenças estatisticamente significativas. 

Neto [et  al] (2003) realizaram um estudo para analisar  o “Grau de satisfação do utente 

relativamente ao acolhimento proporcionado pelo enfermeiro no serviço de urgência do 

Hospital de São Marcos de Braga”. Trata-se de um estudo de carácter descritivo e 

exploratório, no âmbito de uma abordagem quantitativa, em que a população alvo foram 

os utentes que recorreram ao Serviço de Urgência no período de Janeiro a Março de 

2002, de ambos os sexos (cerca de 50% de cada), 50% de utentes rurais e 50% de 

utentes citadinos, com idades compreendidas entre os 18 e os 65 anos e que 

permaneceram no serviço entre 3 a 12 horas. Deste universo foi retirada uma amostra de 

1440 utentes através da selecção aleatória de 5 utentes no turno da manhã, 6 utentes no 
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turno da tarde e 5 utentes no turno da noite durante o período a que se reporta o estudo. 

Foi utilizado como instrumento de colheita de dados o questionário não presencial. 

Dos resultados do estudo de Neto [et  al] (2003) salientam-se que não havia relação entre 

as variáveis sócio-demográficas como a idade, o género, a proveniência geográfica, as 

habilitações literárias e o grau de satisfação dos utentes; que o grau de satisfação dos 

utentes varia de acordo com o tempo de espera, isto é, quanto menor o tempo que 

decorreu até ao primeiro contacto com o enfermeiro, maior a satisfação dos utentes. 

Além disso, o utente apresenta um grau de satisfação mais elevado quando o enfermeiro 

se apresenta, o trata pelo nome, lhe explica o que lhe vai fazer, lhe dá oportunidade de 

dizer o que sente, o ouve e procura resolver o seu problema e lhe presta informações de 

modo simpático e com linguagem clara. Por fim, não é evidente que o grau de satisfação 

dos utentes aumente directamente pela presença de um familiar no Serviço de Urgência 

e consideraram também que, apesar do ambiente confuso, ficaram satisfeitos com o 

atendimento pelo enfermeiro. 

Falcão (2004) enfermeira chefe da equipa de enfermagem do serviço de cirurgia do 

Hospital Distrital de Anadia, realizou um estudo para conhecer a satisfação dos utentes 

relativamente à componente relacional com os enfermeiros, assim como a satisfação 

profissional destes últimos, de modo a tomar medidas correctivas e assegurar uma 

melhoria contínua na qualidade. A amostra foi constituída por 140 utentes e 16 

enfermeiros e, para a recolha de dados, foi aplicado aos utentes um questionário que 

abordava duas dimensões da satisfação, “amenidades” e “relação interpessoal”. Foi 

aplicado à equipa de enfermagem um questionário baseado na escala de Satisfação 

Geral no Trabalho (de Barton e colaboradores), sendo a segunda parte constituída por 

uma escala de atitudes de comportamento (de Odete Fachada).  

Falcão (2004) concluiu que a média geral de satisfação dos utentes daquele serviço é 

elevada (4,30), tendo a dimensão “relação” sido mais valorizada (4,32) relativamente à 

dimensão “amenidades” (4,20), o que dá responsabilidades acrescidas aos enfermeiros 

em todo o processo de acolher, cuidar e encaminhar. A média geral da satisfação da 

equipa de enfermagem também é elevada (5,34). 

Florentim (2004) realizou um estudo sobre “A voz dos utentes no Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar da Cova da Beira: um estudo empírico”. 

Este estudo teve como objectivo avaliar o nível da qualidade dos cuidados de saúde 

prestados ao utente no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar 

da Cova da Beira. A investigação empírica assentou num estudo exploratório e descritivo 
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simples, baseado numa abordagem metodológica quantitativa, dado que a análise incidiu 

sobre o conteúdo de um questionário, tendo sido este administrado a uma amostra de 

152 utentes.  

Salientam-se como principais conclusões no estudo de Florentim (2004) que o nível de 

qualidade dos cuidados prestados é considerado bom (numa escala de 1 a 5, em que 1 é 

mau e 5 é muito bom) no que respeita aos recursos humanos do Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar da Cova da Beira; os utentes estão 

insatisfeitos com as condições físicas e estruturais do mesmo departamento e a maior 

parte dos utentes considera bom o serviço de saúde prestado no Departamento de 

Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar da Cova da Beira. 

Carmo (2007) realizou um estudo sobre a “Motivação profissional, qualidade de cuidados 

percepcionados e satisfação dos utentes” com o objectivo de relacionar a motivação 

profissional dos enfermeiros do Centro Hospitalar do Médio Tejo (unidade hospitalar de 

Abrantes, Torres Novas e Tomar) com a qualidade de cuidados percepcionada e 

satisfação dos utentes ao nível dos serviços de urgência. A metodologia utilizada foi o 

questionário, com aplicação directa ao universo de enfermeiros dos serviços de urgência, 

num total de 62. Um outro questionário, de aplicação indirecta, foi aplicado a uma 

amostra aleatória de utentes utilizadores dos serviços de urgência (35 por unidade 

hospitalar, 105 no total). Dos resultados obtidos, salientam-se como principais conclusões 

que a motivação profissional dos enfermeiros não tem influência na percepção da 

qualidade dos cuidados nem na satisfação dos utentes, que a estrutura hospitalar não 

influencia a motivação e a satisfação profissional dos enfermeiros, que a qualidade de 

cuidados percepcionada e a satisfação dos utentes são influenciadas essencialmente 

pela estrutura hospitalar na qual são prestados os cuidados e que a satisfação dos 

utentes está fortemente relacionada com a qualidade de cuidados percepcionada. 

No quadro que se segue, apresentamos uma síntese de alguns dos estudos sobre a 

satisfação dos utentes realizados em Portugal e sobre os quais recaiu a nossa atenção, 

servindo de suporte ao desenvolvimento efectuado. 
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Quadro nº 3 Alguns estudos portugueses sobre a satisfação dos utentes 
 
Autor/Ano Estudo/Escala Metodologia Amostra 
Rua (1998)∗ Qualidade de cuidados de Enfermagem na perspectiva 

da puérpera. 
Questionário. 

Quantitativa  200 
puérperas 

Marques (1999) Cuidados de enfermagem na perspectiva do utente 
hospitalizado. 
Análise de conteúdo. 

Qualitativa  47 utentes 

Moreira (2000)∗ Gabinete do utente—um contributo para a melhoria da 
qualidade de cuidados. 
Análise de conteúdo. 

Qualitativa  183 
reclamações 
de utentes  

Colaço e 
Transmontano 
(2002) 

Grau de satisfação dos utentes do Hospital de Beja. 
Questionário. 

Quantitativa  174 utentes  

Jorge e Simões 
(2002) 

A qualidade de cuidados na perspectiva do utente. 
Formulário com perguntas abertas. 

Qualitativa  16 utentes 

Ribeiro (2003)∗ Satisfação dos utentes com os cuidados de 
enfermagem. Construção e validação de um 
instrumento de medida. 
Escala SUCEH22 e SUCECS26  

Quantitativa 
Qualitativa  

225 utentes 
do hospital 
225 utentes 
do C S  

Neto [et al] 
(2003) 

Grau de satisfação do utente relativamente ao 
acolhimento proporcionado pelo enfermeiro no serviço 
de urgência do Hospital de São Marcos de Braga. 
Questionário. 

Quantitativa  1440 
utentes 

Falcão (2004) Satisfação na relação Enfermeiro-Utente. 
Questionário. 
Escala de satisfação geral no trabalho (de Barton e 
colaboradores) 
Escala de atitudes de comportamento (de Odete 
Fachada) 

Quantitativa  140 utentes 
16 
enfermeiros 

Florentim 
(2004)∗ 

A voz dos utentes no Departamento de Psiquiatria e 
Saúde mental do Centro Hospitalar da cova da Beira: 
uma investigação empírica.  
Questionário. 

Quantitativa  152 utentes 

Carmo (2007) Motivação profissional, qualidade de cuidados 
percepcionados e satisfação dos utentes. 
 Escalas Job Diagnostic Survey (JDS), Michigan 
Organizational Assessement Questionaire (MOAQ), 
Lócus de Controlo de Rotter e SERVQUAL   

Quantitativa  105 utentes 
62 
enfermeiros  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗
 Tese de Mestrado 
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Apesar dos numerosos estudos sobre a satisfação dos utentes, existe alguma 

inconsistência nos métodos e resultados obtidos, tornando difícil a operacionalização da 

avaliação da satisfação dos mesmos. As características pessoais essenciais que  

parecem estar relacionadas com a satisfação são a idade, género e o estado de saúde 

da pessoa, mas as relações entre estas variáveis e a satisfação nem sempre são claras, 

pela dificuldade na interpretação dos resultados.  

A conclusão mais consistente nos estudos sobre a satisfação é a de que as 

características do prestador de cuidados e da organização que proporciona cuidados 

mais  “personalizados” estão  associadas  a  níveis  mais  elevados de  satisfação.  As 

características de boa comunicação, empatia e cuidados directos parecem ser o predictor 

mais forte de  como  o  utente  vai avaliar os cuidados recebidos.  
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4—ORIENTAÇÃO DOS CUIDADOS DE ENFERMAGEM DO TRATAR AO CUIDAR     

Desde que existe vida que surgiram os cuidados porque sempre existiu a necessidade de 

cuidar do ser humano do nascimento até à morte. Desde a pré-história e durante milhares 

de anos, os cuidados não pertenciam sequer a um ofício, muito menos ainda a uma 

profissão (Colliére, 1989). Mas não se pode falar em evolução do cuidar sem fazer uma 

referência à mulher e seus contributos para a mesma e ainda à história das práticas de 

cuidados para chegar à prática de enfermagem e aos actuais cuidados. Tal como nos diz 

Colliére (1989:35), “Para compreender a história da prática dos cuidados parece 

indispensável estudá-la e analisá-la em relação à história da mulher que presta cuidados 

e da sua evolução.” A forma de cuidar tem sofrido várias modificações ao longo do 

tempo, variando consoante os contextos económicos, políticos e sociais, entre outros.  

Sempre foi atribuído às mulheres o papel de cuidar, cuidar das crianças, dos adultos, dos 

doentes, da família. As mulheres desempenhavam esse papel primeiro em casa e depois 

em instituições transferindo a sua atenção e cuidados para outros que não familiares 

(Bento, 1997). Neste período, estava-se no prelúdio daquilo que seriam os cuidados de 

enfermagem até ao início do século XX. A concepção que ditou o papel daquelas que 

prestam cuidados apoiou-se na orientação de assegurar tudo o que contribui para manter 

e sustentar a vida. “As actividades de cuidados prestados pelas mulheres organizam-se 

essencialmente em torno de dois pólos, do nascimento à morte: o corpo, lugar de 

expressão da vida individual e colectiva, templo de anima, sopro de vida; e tudo o que 

contribui para o abastecer, para o restaurar: o alimento.” (Colliére, 1989:41).  

Todo o processo das práticas de cuidados evoluiu em simultâneo com a sociedade e o 

papel social da mulher, mas até ao aparecimento de Florence Nightingale as práticas 

assentavam em valores morais e religiosos. É a partir daí que surge um saber que resulta 

do conhecimento, pois as enfermeiras no início do século XIX tinham muita experiência 

prática em cuidar dos doentes mas não tinham nenhuma noção de medicina científica 

nem de responsabilidade social. O médico necessitava de um assistente que o pudesse 

assistir sob a sua orientação. É desta dupla necessidade, enfermeiras disciplinadas com 

treino para porem em prática os cuidados e enfermeiras com conhecimentos das ciências 

médicas para poderem auxiliar o médico, que vai surgir a formação em enfermagem, se 

institucionaliza a enfermagem e se assiste ao nascimento da enfermagem profissional 

moderna (Colliére, 1989; Pearson & Vaughan, 1992). 
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Em meados do século XIX, Nightingale é considerada a fundadora da enfermagem 

moderna. Abre assim os caminhos à profissionalização de enfermagem, bem como ao 

ensino (na Inglaterra abriu o primeiro curso de enfermagem em 1860), lança as bases 

para o saber e o saber fazer próprios e específicos da enfermagem em relação a outros 

domínios das ciências humanas e médicas (Donahue, 1985; Colliére,1989). É assim de 

salientar, como marco de referência da profissão de enfermagem, a enfermeira Florence 

Nightingale, de origem inglesa, que realizou trabalhos sobre higiene, saúde pública, 

direcção e administração hospitalar e para quem a acção de enfermagem tem como 

objectivo primordial o controle do meio ambiente do doente: "Pôr o doente nas melhores 

condições para que a natureza possa actuar sobre ele” (Nightingale, 1989:146). Tal como 

refere Meyer (1995), para Nightingale a cura é um privilégio da natureza. 

Antes de Nightingale, a enfermagem não era uma actividade que exigia conhecimento, 

nem uma aprendizagem planeada, nem se organizava à volta de um saber, enfim, não 

era uma profissão e foi a sua influência que iria mudar muita coisa, foi ela que procurou 

tornar a enfermagem respeitável. Tal foi conseguido ligando-a solidamente à medicina, 

descrevendo a função de enfermagem como execução do que os médicos diziam ser 

necessário para cuidar o doente (Pearson & Vaughan, 1992). Nightingale também 

defendia a necessidade das enfermeiras adquirirem um conhecimento distinto do 

conhecimento médico (Ribeiro, 1995) o que se reflecte na leitura de alguns dos seus 

escritos: “Utilizo a palavra enfermagem por falta de uma melhor. Seu sentido foi limitado e 

passou a significar pouco mais que ministração de medicamentos e aplicação de 

cataplasmas. Deveria significar o uso de ar puro, iluminação, aquecimento, limpeza, 

silêncio e a selecção adequada da dieta, quanto da maneira de servi-la, tudo com um 

mínimo de dispêndio da capacidade vital do paciente” (Nightingale, 1989:11).  

Nightingale concebia a enfermagem como uma profissão independente e autónoma, não 

desejava para a comunidade da sua época e do futuro enfermeiras desprovidas de saber 

e sem qualificações, assim como não desejava que fossem hábeis serventes da 

medicina. Procurou que a enfermagem fosse uma profissão, baseada em motivações 

altruístas e organizadas à volta de necessidades sociais, ditas essenciais, conferindo à 

enfermagem um carácter de profissionalismo, mas sem pôr em causa esse mesmo ideal 

(Adam, 1994; Bento, 1997). Com o desenvolvimento desses conhecimentos, surge um 

novo modelo, o de auxiliar do médico, desempenhando assim tarefas delegadas por este. 

Durante quase um século não se verificou qualquer alteração em relação a este aspecto,  

ou seja, a enfermagem desenvolve-se entre dois pólos: o servir por caridade, sob 

influência religiosa, e o servir como auxiliar do médico.  
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No fim do século XIX e toda a primeira parte do século XX, a referência da prática de 

enfermagem mantém-se na pessoa doente. Os cuidados aos doentes, concebidos 

totalmente a partir do papel da moral, alimentam-se exclusivamente em fontes de 

conhecimento exigidas pelas novas técnicas de tratamento das doenças, como refere 

Colliére (1989). Nesta perspectiva, o doente existe como entidade portadora de doença, 

sendo sobre a doença que importa actuar. Assim, o objecto do trabalho de enfermagem é 

sem dúvida a doença, relegando para segundo plano o doente como pessoa. A 

preocupação com a doença promove a aquisição de competências técnicas em prol das 

competências relacionais, como refere Ribeiro (1995:26), “Os utentes são considerados 

em função da doença que têm, sendo essa a base para a tomada da decisão de 

enfermagem que, embora eficiente, privilegia as tarefas em detrimento da comunicação.” 

Esta perspectiva assenta num modelo tradicional e esse era inicialmente o modelo 

biomédico, que dá relevo ao diagnóstico correcto da doença, sendo o papel da 

enfermagem a execução exacta da prescrição médica. Como este modelo se centra nas 

pessoas como seres físicos, os cuidados de enfermagem concentram-se sobre as 

necessidades físicas do doente. A dicotomia entre corpo e mente está presente, não se 

admitindo o Homem como um ser global mas, pelo contrário, há uma fragmentação da 

pessoa reduzindo-a a um conjunto de tecidos, órgãos e sistemas que podem adoecer. 

Dá-se valor aos aspectos visíveis dos cuidados e os outros componentes dos mesmos 

não chegam a ser reconhecidos ou não se lhes dá importância, pois a meta privilegiada 

do modelo biomédico é a cura.  

Assistimos a um desenvolvimento por parte dos enfermeiros em atitudes de reparação 

com intenção da cura ou limitação da doença, enfatizando os procedimentos técnicos e o 

cumprimento de prescrições médicas. Isola-se cada vez mais a pessoa do seu contexto 

de vida, vendo-a ou reconhecendo-a pela patologia ou pelo órgão doente (Colliére,1989; 

Pearson & Vaughan, 1992; Ribeiro,1995). A preocupação predominante é com o órgão 

afectado, com o diagnóstico médico, o tratamento e a cura. A pessoa é apresentada de 

modo fraccionado, não integrado e o ambiente é algo separado da pessoa e fragmentado 

em social, físico e cultural (Kérouac 1996). A pessoa e o ambiente aparecem assim como 

duas entidades distintas e separadas. 

A prática dos cuidados organizada em torno das tarefas prescritas pelo médico vai 

implicar que seja a doença a conduzir a acção dos enfermeiros na prestação dos 

cuidados e a dar sentido às tarefas a realizar. Assim, os cuidados aos doentes passam a 

ser a técnica e os cuidados técnicos, pois é a doença que os determina e os orienta 

(Colliére, 1989). Isto reflectiu-se numa desvalorização do cuidar em enfermagem e na 
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própria rentabilidade do trabalho prestado pelos enfermeiros, que exigia que tudo fosse 

feito com demasiada rapidez, sem haver tempo para ouvir, estar com ou estabelecer uma 

relação com a pessoa. Neste sentido e tal como refere Ribeiro (1995:26) “a participação 

do utente é quase nula, já que a enfermeira tem tendência para centrar a actuação nos 

cuidados físicos (…) o que faz para o utente em vez de com o utente”. Assim, deste 

apenas se espera que passivamente aceite o que lhe fazem, sendo remetido ao papel de 

objecto em vez de sujeito dos cuidados. 

Questionamos assim, quais são os motivos que levam os enfermeiros a prestar cuidados 

com base no modelo biomédico. Executar as prescrições médicas rapidamente é, em 

geral, o principal objectivo das equipas de enfermagem nos serviços de saúde, o que 

está directamente relacionado com a ênfase do modelo biomédico, em que pouco ou 

nenhum tempo é deixado para os aspectos personalizados dos cuidados.  

Existe forte evidência, de que esta forma de prestar cuidados de enfermagem ainda 

prevalece. Segundo Frederico e Leitão (1999), parecem estar presentes pressupostos do 

modelo biomédico, em que o principal método orientador é o método por tarefa ou 

método funcional, que privilegia as necessidades do serviço e não do doente. De facto, e 

como refere Ribeiro (1995:25), “o avanço tecnológico, associado a uma visão tecnicista e 

atomista do mundo, com ênfase na rentabilidade e utilidade, traduz-se, nos serviços de 

saúde, por formas de organização em que o doente, mal acabado de chegar, já tem a 

sua saída programada”. Tudo tem de se fazer depressa, principalmente num SAP. 

A marca da eficiência/eficácia posta no modelo biomédico torna-se evidente tanto nos 

serviços onde a tecnologia é predominante como naqueles em que não o é, pois existe 

um ambiente de rotinas marcadas pelos cuidados físicos e tratamentos decorrentes das 

prescrições médicas com vista a despachar as tarefas, numa clara identificação com o 

modelo biomédico ou de tratar. Costa (2002) refere que, num serviço hospitalar, se 

observa um mundo de rotinas, com o interminável fluxo de tarefas. Nestas condições, o 

enfermeiro distancia-se, tenta resolver os problemas de forma racional, valoriza os 

aspectos objectivos da situação e desvaloriza a subjectividade e os sentimentos do 

utente sobre a sua experiência como doente e efeito dos tratamentos.  

A intervenção dos enfermeiros no modelo biomédico, consiste em eliminar os problemas, 

cobrir os défices e ajudar os dependentes (Kérouac, 1996). Pode assim dizer-se que não 

se convida a pessoa a participar nos seus próprios cuidados nem tão pouco a tomar 

decisões relativamente aos mesmos. Apesar da aceitação actual das perturbações 
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psicológicas e sociais, a preocupação com os conhecimentos e técnicas centram-se no 

ser físico, como ideia predominante (Pearson & Vaughan, 1992).  

Há assim vários indícios de que o modelo teórico que está por detrás da acção de grande 

número de enfermeiros é o modelo biomédico (Pearson & Vaughan, 1992). Este modelo 

tem tradicionalmente influenciado e continua a influenciar a actuação em enfermagem e 

ainda hoje se sente de algum modo o seu domínio.  

Segundo Ribeiro (1995:24), “os seres humanos têm sido vistos como um conjunto de 

sistemas e órgãos, numa concepção cartesiana, em que o equilíbrio funcional se traduz 

numa homeostasia biológica considerada, então, num estado de saúde. Apesar da 

admissão actual das preocupações psicológicas, a preocupação com o físico é ainda 

prevalecente”, neste contexto, as condições de trabalho das instituições hospitalares 

(onde o predomínio e valorização dada ao trabalho médico e à técnica imperam e em que 

os cuidados interdependentes são em número crescente) facilmente condicionam os 

enfermeiros levando-os a actuar de forma contrária ao ideal de cuidar (Silva, 2006). É 

fundamental tentar desmistificar os cuidados de enfermagem, para poder identificar a sua 

natureza e distingui-los dos cuidados médicos, determinando a sua complementaridade.  

A evolução do saber em enfermagem leva-nos a aderir à ideia que se deve privilegiar a 

pessoa e a saúde. A pessoa deve ser o centro da atenção da enfermagem, dos cuidados 

de enfermagem, bem como a relação da pessoa com o ambiente que a rodeia. É 

necessário identificar os saberes de enfermagem e efectuar uma nova reflexão sobre o 

cuidar, bem como revalorizar as relações entre quem presta e quem recebe os cuidados. 

Hoje em dia, e como refere Adam (1994:17), “a maior parte das enfermeiras, tanto as 

mais revolucionárias como as mais submissas, são unânimes em afirmar que o seu 

trabalho não se limita a auxiliar o médico, que é muito mais do que isso”. É precisamente 

o mais do que isso que convém explicitar.  

A afirmação da Enfermagem enquanto profissão passa por assumir no seu exercício e 

perante a sociedade os valores dos modelos teóricos, além dos saberes específicos de 

Enfermagem, para não ser vista como mera forma de execução de tarefas. Sem dúvida 

que são tarefas observáveis, empíricas, mas se não se considerar a importância do 

processo de raciocínio que é envolvido antes, durante e após cada tarefa observável, o 

conhecimento e atitudes que devem ser adquiridos para acompanhar o desempenho 

hábil da tarefa de enfermagem (ou seja, a orientação prática com a simultaneidade 

teórica) não se tornará claro que raciocinar e executar não se excluem mutuamente mas 

antes se complementam. Segundo Ribeiro (1995:29), “(…) a proliferação de teorias e 
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modelos de enfermagem são bem um sintoma de uma fase préparadigmática em que se 

evidencia a vontade de criar escolas de pensamento no âmbito da disciplina.” Isto é 

importante para a afirmação da enfermagem enquanto profissão com um corpo próprio 

de conhecimentos.  

A aspiração legítima dos enfermeiros na procura de uma identidade própria cujos actos 

são diferentes e complementares dos médicos, levou-os a repensar a prática, bem como 

a subordinação e o predomínio do acto médico. Muito embora já Nightingale tenha 

reclamado para a enfermagem um conhecimento distinto do médico, somente na década 

de cinquenta do século XX é que os enfermeiros agudizam os seus debates para a 

clarificação de um domínio específico dos cuidados que prestam.  

Se é verdade que o cuidar é a essência da profissão, a necessidade de mostrar 

claramente a especificidade da nossa intervenção à comunidade tem motivado os 

teóricos da enfermagem a desenvolver modelos conceptuais (Kérouac 1996). Esses 

modelos orientam não só a prática da enfermeira, proporcionando uma descrição, por 

exemplo, da meta que ela persegue ou das actividades de cuidados, mas também 

servem de guia para a formação, investigação e gestão dos cuidados de enfermagem. 

Servem ainda para precisar os elementos essenciais da formação dos enfermeiros, os 

fenómenos de interesse para a investigação em enfermagem, assim como as actividades 

de cuidados e as consequências que destas se esperam para a gestão dos cuidados.  

Assim, os modelos teóricos desde Peplau a Parse (Kérouac 1996) e as teorias de 

enfermagem que surgem a partir da década de sessenta do século XX são o reflexo de 

uma procura, de uma necessidade premente de encarar a profissão de enfermagem não 

nos moldes tradicionais, mas como uma arte de cuidar. Esta procura e esta necessidade 

ocorreram em função do culto à ciência, ao método científico e, assim, a enfermagem, 

numa tentativa de ir buscar um corpo de conhecimentos específicos e de 

reconhecimento, partiu para uma árdua caminhada que transforma o panorama de uma 

forma controversa e que dura até hoje. Aparecem então os modelos de enfermagem que, 

em oposição ao modelo biomédico, focalizam a sua atenção no cuidar e cuja orientação 

dominante é a visão do homem numa perspectiva holística (Fawcett, 1989; Marriner, 

1989), pois quando a cura não ocorre, deve ser valorizada uma intervenção orientada 

para o cuidar. Isto porque, como refere Ribeiro (1995:27), “por um lado, o cuidar é um 

imperativo imposto pela falência do tratar e, por outro, deve estar presente ao longo do 

tratamento.”  
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Percursores para a elaboração de teorias em enfermagem, os modelos conceptuais 

oferecem uma perspectiva única a partir da qual os enfermeiros podem desenvolver 

conhecimentos que sirvam para a sua prática (Kérouac, 1996). “Um modelo conceptual é 

uma representação estrutural da realidade e não a própria realidade” Riehl e Roy (cit in 

Adam 1994:27). Embora os modelos conceptuais de enfermagem sejam diferentes, todos 

têm em comum o facto de serem centrados no utente como sujeito dos cuidados numa 

perspectiva holistica, na acção dos enfermeiros e ainda na relação entre estes e os 

utentes. É isso que os distingue do modelo biomédico (Adam, 1994; Kérouac, 1996; 

Fawcett, 1989; Marriner, 1989; Pearson & Vaughan, 1992).  

Na enfermagem, os cuidados prestados são influenciados pelo modelo idealizado pelos 

enfermeiros mas, contudo, nem sempre há uma concordância acerca do modelo 

adoptado (Meyer, 1995). Evidentemente, dentro de uma instituição, a equipa é formada 

por indivíduos com diferentes preparações, oriundos de diferentes lugares, culturas e 

valores que influenciam os seus comportamentos. Essas diferenças, ao serem 

reconhecidas, explicitadas e discutidas dentro da equipa, poderão conduzir a um 

consenso sobre a prática, ou seja, através de ideias que fundamentem os cuidados a 

serem prestados e a importância da utilização de um modelo em comum acordo. Porque, 

como refere Adam (1994:201), “ao centrarmo-nos num modelo conceptual, com as 

consequências que daí podem advir para a prática, para a formação e investigação 

constitui, para alguns, uma mudança radical. Para outros, trata-se apenas de uma troca 

de palavras, pois o novo modelo não lhes traz nada de substancialmente diferente.” 

Nas últimas décadas, a profissão de enfermagem tem-se vindo a afirmar no campo da 

prática e no da ciência, mas sobretudo no da investigação, em que os enfermeiros se têm 

destacado na identificação de novos conceitos, valores, postulados e principalmente na 

definição clara de modelos conceptuais que visam o cuidar como a essência da 

enfermagem. A visão da pessoa tem uma perspectiva holística, pelo que somos 

conduzidos para o Modelo Teórico de Virginia Henderson que se mostrava descontente 

com o modelo biomédico, por reconhecer que esse tipo de enfermagem era meramente 

uma extensão da prática médica.  

O modelo de Henderson foi orientado para a pessoa, que possui um conjunto de catorze 

necessidades humanas básicas. Estas necessidades são essenciais para a 

sobrevivência de um indivíduo são ou doente e ela considerava o paciente como um 

indivíduo que requer assistência para obter saúde, ou independência ou uma morte 

serena. Considera ainda que a mente e o corpo são inseparáveis do indivíduo 

(Henderson, 1969). Todos sabemos que as necessidades se manifestam por sinais e 
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sintomas e que todos sofrem alterações quando qualquer uma está em desequilíbrio, 

pelo que o atendimento de enfermagem deveria basear-se nas necessidades individuais 

de cada utente. Algumas teóricas de enfermagem delinearam modelos baseados na 

teoria das necessidades humanas básicas e organizaram-nas de modo a considerar o ser 

humano como um todo. Disso é exemplo o modelo de Henderson que utiliza a 

classificação de Maslow das necessidades humanas básicas.  

De acordo com o modelo de Henderson, os cuidados de enfermagem estão centrados na 

independência da pessoa e na satisfação das suas necessidades fundamentais Kérouac 

(1996) isto é, a pessoa necessitará de cuidados de enfermagem sempre que, por 

qualquer razão, ela própria não consiga satisfazer as suas necessidades. Por isso, a 

busca da especificidade da enfermagem sempre atravessou duas vertentes essenciais: 

uma relacionada com a necessidade de um conhecimento e saber técnico e científico 

próprios e a outra relacionada com a exigência de competências relacionais, tidas como 

essenciais – uma atitude de ajuda e substituição do utente (Henderson, 1969).  

Numa perspectiva recente, a enfermagem tem sido alvo de várias tentativas de definição, 

com o objectivo de poder articular de forma clara os papéis e funções do profissional de 

enfermagem. Apesar da evolução das definições de Enfermagem, não existe no entanto 

uma só definição universalmente aceite. Das definições clássicas de enfermagem, 

destacamos a mais conhecida, formulada por Virginia Henderson (1966) e que diz: “A 

função exclusiva do profissional de enfermagem é a de auxiliar o indivíduo, enfermo ou 

sadio, na realização das actividades que contribuem para a saúde ou para a sua 

recuperação (ou para uma morte pacífica), que ele realizaria sem auxílio se para isso 

tivesse a força, o desejo ou o conhecimento necessários. E fazer isso de uma forma que 

ele adquira a independência tão rapidamente quanto possível”. (George, 2000:63).  

Segundo esta perspectiva, o enfermeiro deve ajudar o doente na satisfação das suas 

necessidades, apelando para o autocuidado e em caso algum substituir a pessoa nas 

actividades que ela possa realizar por si. Esta definição em muito contribui para o nosso 

pensamento acerca da natureza do cuidar e dos próprios actos de cuidar em 

enfermagem. O cuidar reflecte-se no assistir, isto é, assistir as pessoas na realização de 

actividades que realizariam por si de forma independente se tivessem os recursos 

necessários, ou seja, a força, a vontade e os conhecimentos. De salientar que o modelo 

de Henderson ainda hoje exerce enorme influência, tanto no contexto da disciplina de 

enfermagem, como no exercício da profissão. 
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Neste modelo de Henderson, os enfermeiros vêem a pessoa como um todo integral que 

apresenta catorze necessidades fundamentais a todo o ser humano, doente ou são. A 

palavra “necessidade” exige uma definição que, neste contexto, significa uma exigência 

mais do que uma carência e, de facto, é comum pensar que quem tem necessidades é 

dependente, enquanto aquele que não as tem é independente. Mas, para os enfermeiros 

que se inspiram no modelo conceptual de Henderson, estas mesmas palavras revestem-

se de significados precisos, uma vez que necessidade e independência podem facilmente 

coexistir na mesma pessoa (Adam, 1994). 

Segundo George (2000), Henderson propõe catorze componentes do atendimento básico 

em enfermagem, para enriquecer a sua definição e orientar o cuidar em enfermagem, 

que será auxiliar o doente nas seguintes necessidades básicas ou promover as 

condições para que ele possa realizá-las sem ajuda: “Respirar normalmente; comer e 

beber adequadamente; eliminação corporal; movimentar-se e manter as posturas 

desejáveis; dormir e descansar; seleccionar as roupas adequadas, vestir-se e despir-se; 

manter a temperatura corporal dentro de limites aceitáveis, adaptando a roupa e  

modificando o ambiente; manter o corpo limpo e arranjado, proteger a pele; evitar os 

perigos do ambiente e evitar ferir outras pessoas; comunicar com os outros, exprimindo 

emoções, necessidades, medos ou opiniões; praticar a religião que professa; trabalhar de 

modo a ter uma sensação de realização; jogar ou participar em diferentes formas de 

recreação; aprender, descobrir ou satisfazer a curiosidade que leva ao desenvolvimento e 

à saúde normais e utilizar os recursos de saúde existentes” (Pearson & Vaughan, 

1992:57). 

Esta são as necessidades básicas para todos, mas as necessidades individuais que 

delas decorrem variam muito de pessoa para pessoa, mudando com os factores 

psicológicos, sociais e culturais e com a própria percepção de correcto ou de normal. A 

definição de enfermagem e os catorze componentes resumem em conjunto as funções 

que a enfermeira pode iniciar e controlar, mas também é esperado que esta realize o 

plano terapêutico do médico, apoiando-o, apesar de actuar independentemente deste 

(George, 2000). 

No entanto, teoria e prática parecem por vezes ser duas realidades distintas. Porque, 

apesar de todos os esforços para implementar um modelo de enfermagem, é possível 

constatar na actualidade uma sobreposição de modelos (um biomédico e um de 

enfermagem). Algumas evidências empíricas apontam de facto para um conflito comum 

que ocorre na prática relativo à orientação da enfermagem que, idealmente, busca 

satisfazer as necessidades dos utentes de forma a que os cuidados sejam humanos e 
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integrais. Todavia, os enfermeiros dirigem a sua prática em direcção contrária ao ideal de 

cuidar, enfatizando apenas o aspecto biológico através de procedimentos e acções 

terapêuticas, valorizam os cuidados delegados pelo médico, delegando por seu turno os 

cuidados que relevam a função própria da enfermagem (Bento, 1997; Costa, 1998; Silva, 

2006).   

A doença ou acidente que leva o utente a recorrer a um SAP é uma ameaça, pois 

interfere com as necessidades humanas básicas do ser humano e pode ser encarada 

como uma ameaça à sua vida e à sua independência. Analisando as necessidades do 

utente, seria oportuno saber quais as afectadas para fazer face às mudanças que surgem 

devido à sua situação, quem é a pessoa, qual o seu meio ambiente e quais as 

informações que possui em relação à sua doença. Logo, para uma correcta planificação 

dos cuidados de enfermagem, é recomendado que os enfermeiros se interroguem sobre 

quais as necessidades mais importantes e prioritárias, como e quem lhes deve dar 

resposta. Segundo Henderson (1969), é preocupação do enfermeiro identificar as 

necessidades não satisfeitas, descobrir os problemas que bloqueiam a satisfação das 

necessidades e planear os meios de as satisfazer.  

Se considerarmos que a formação e a experiência dos profissionais são os principais 

factores que determinam os modelos para o exercício da enfermagem, a par da influência 

do modelo compartilhado pela equipa, a necessidade de mudança surge também a partir 

da insatisfação dos utentes face aos cuidados prestados, bem como dos profissionais e 

da instituição onde esses cuidados são prestados. Será então a satisfação dos utentes 

face aos cuidados de enfermagem o contributo mais importante para o desenvolvimento 

da própria enfermagem. Então, porque é frequente a enfermagem ceder aos interesses 

da instituição, ao invés dos interesses dos utentes? Essa cedência resulta da falta de 

poder e de uma política de actuação. Conforme refere Meyer (1995:71), “as enfermeiras 

segundo a opinião de administradores, oneram a estrutura económica hospitalar, já os 

médicos trazem lucro, pois atraem a clientela, solicitando exames diagnósticos e 

prescrevendo medicamentos que enriquecem as indústrias de alta tecnologia.” 

Considera-se que cada vez mais a enfermagem se tem de afirmar pelo que faz e como o 

faz, só um atendimento do utente baseado na identificação das suas necessidades 

básicas não satisfeitas dará qualidade ao trabalho que os enfermeiros realizam. Na 

realidade, há um confronto de ideias entre o modelo de Henderson e a nossa prática.  

Numa abordagem do utente num cenário de prestação de cuidados imediatos, onde este 

vem em busca de um diagnóstico ou um rápido alívio para os seus males, cujos sintomas 
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são por vezes ambíguos ou complexos, nem sempre respeitamos o modelo de 

Henderson e acabamos por actuar de forma padronizada de acordo com o diagnóstico 

médico, com base nos nossos juízos, rotinas e normas da instituição, valorizamos 

sobretudo o diagnóstico e o tratamento, damos ênfase à terapêutica que poderá ajudar o 

utente, somos eficientes no cumprimento das técnicas que privilegiamos em detrimento 

da comunicação.  

No SAP lidamos com os aspectos práticos das situações, desvalorizando a 

subjectividade e os sentimentos do utente sobre a experiência de doença súbita ou 

acidente e os efeitos dos tratamentos e acabamos por realizar as actividades para o 

utente não estimulando a sua participação. Resumindo, centramo-nos no tratar e não no 

cuidar.  

O modelo conceptual adoptado pela equipa de enfermagem não se torna importante 

somente na medida em que afirma a enfermagem como disciplina independente e em 

que nos valoriza como enfermeiros, mas acima de tudo contribui para a melhoria da 

qualidade dos cuidados prestados ao utente e à sua satisfação face aos mesmos.  

Com efeito, o utente é o fim último de todas as nossas actuações e, como tal, deve 

participar activamente no seu processo saúde-doença, deve fazer parte da equipa e não 

só ser entendido como o alvo dos cuidados, sem poder de decisão, sem capacidade de 

expressar a sua vontade ou de manter a integridade do seu quadro de referência 

(Ribeiro, 1995). Consequentemente, para os utentes, a satisfação é uma necessidade e 

simultaneamente uma expectativa, pelo que o enfermeiro necessita de assegurar 

qualidade nos cuidados prestados, bem como no contacto estabelecido com o utente, 

pois este é o primeiro passo para um cuidar com sucesso.  

Para o conhecimento da satisfação dos utentes, torna-se fundamental ter uma ideia de 

como estes vêem os enfermeiros nas suas práticas diárias, bem como se as suas 

actuações vão de encontro às esperadas. Por isso e tal como refere Ribeiro (2003:21), 

“os consumidores de cuidados de saúde requerem cada vez mais cuidados de qualidade, 

sendo que um dos indicadores da qualidade desses cuidados é a satisfação dos utentes”.  
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1—METODOLOGIA 

Etimologicamente, método é caminho a seguir, o estudo dos caminhos e dos 

instrumentos a usar. Neste capítulo, iremos descrever o modo como planeámos e 

realizámos as etapas metodológicas do estudo. Referimo-nos ao contexto do estudo 

empírico, aos seus objectivos e finalidades, à população e amostra, à definição das 

variáveis, à descrição dos instrumentos de medida e procedimentos de colheita de dados, 

às considerações éticas do estudo e aos procedimentos de análise dos dados.  

No que concerne aos tipos de investigação e níveis de conhecimento, Fortin (1999) refere 

a existência de duas categorias principais: exploratório-descritiva e explicativa-predictiva, 

entre as quais se poderão situar vários tipos de estudos cuja selecção é determinada 

pelo nível de conhecimentos num determinado domínio. Todavia, a autora salienta a falta 

de consenso existente relativamente à forma de classificar os trabalhos de investigação.  

O nosso estudo foi de carácter descritivo, de natureza transversal, no âmbito de um 

paradigma quantitativo que se caracteriza por “(…) um processo sistemático de colheita 

de dados observáveis e quantificáveis. É baseado na observação de factos objectivos, de 

acontecimentos e de fenómenos que existem independentemente do investigador” 

(Fortin, 1999:22). A abordagem metodológica foi predominantemente quantitativa, tendo 

em consideração as características do estudo que se pretendeu realizar, e os conceitos 

(variáveis) que se pretenderam estudar foram operacionalizados de forma quantificada. O 

estudo efectuado é descritivo porque se pretendeu descrever e explorar uma situação e é 

transversal porque foi realizado durante um período bem delimitado de tempo.  

 

1.1—CONTEXTO DO ESTUDO EMPÍRICO 

Ao iniciar uma actividade na área da satisfação dos utentes, torna-se imperativo o 

conhecimento mínimo global da população em questão, da área geográfica e dos 

respectivos serviços de saúde, de forma a permitir o estabelecimento de uma relação 

pessoal fundamentada em factos reais e certamente norteadores de condutas. O estudo 

foi realizado no SAP de um CS do Alto Minho, pelo que, para uma melhor compreensão 

do estudo, torna-se fundamental fazer a caracterização do Concelho respectivo. 
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Caracterização geográfica 

O Concelho onde se localiza o CS situa-se no Norte de Portugal, na Região do Alto 

Minho. Possui uma área de 447.6 Km2, pela qual se distribuem 51 Freguesias, sendo o 

maior Concelho do distrito ao qual pertence. Algumas freguesias distam cerca de 40 Km 

da sede do concelho. A população encontra-se muito dispersa, embora se verifique uma 

maior concentração ao longo dos vales dos Rios. A distribuição da sua superfície é 

composta por Serra em 45%, por Encosta em 25% e por Vale em 30%. 

Aproximadamente um terço do território faz parte do complexo montanhoso Peneda-

Gerês (Parque Nacional Peneda-Gerês). 

Caracterização demográfica 

Com uma população de 24635 habitantes (à data de 31 de Dezembro de 2004, dados 

mais recentes disponíveis), tem uma densidade populacional de 55.03 habitantes/Km2, 

muito inferior à da região NUTIII Minho-Lima de 113.5 habitantes/Km2 e à do Continente, 

de 112.9 habitantes/Km2 em 2004 (INE, 2006). Devido à emigração especialmente para 

França, EUA e para as grandes cidades do país, o concelho está a perder habitantes. 

Nos últimos 20 anos, entre 1981 e 1991 a população desceu 13.4%, e de 1991 a 2001 

desceu 8.2%. Nos meses de Verão verifica-se um aumento considerável da população 

com o regresso dos emigrantes para passar férias e dos turistas.  

O quadro e a respectiva pirâmide etária seguintes mostram a distribuição por género e 

grupo etário da população do Concelho, mostrando que se trata de uma população muito 

envelhecida. Com efeito, o índice de envelhecimento é de 238.9% em 2004 (INE, 2006) e 

note-se a percentagem significativa de pessoas com idades de 75 anos ou mais. Além 

disso, nos dois primeiros grupos etários existe uma maioria de homens, sucedendo o 

inverso a partir daí. No entanto, as percentagens de ambos os géneros estão sempre 

próximas de metade. 

Observa-se também uma tendência de agravamento do envelhecimento da população. 

Com efeito, a taxa de natalidade em 2004 foi de 7.3% (em Portugal, foi de 10.4% e no 

Minho-Lima foi de 8.7%), enquanto a de mortalidade foi de 14.8% (em Portugal, foi de 

9.7% e no Minho-Lima foi de 10.9%) e a taxa de crescimento natural foi de -0.75% (em 

Portugal, foi de 0.07% e no Minho-Lima foi de -0.22%), o que mostra bem uma tendência 

para a diminuição da população residente no concelho e para o seu envelhecimento.  

Os indicadores demográficos de saúde mostram que o nível de desenvolvimento do 

Concelho é baixo (INE, 2006). Por exemplo, a taxa de mortalidade infantil média no 
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quinquénio 1999-2003 é de 10.6 por mil, enquanto no Minho-Lima é apenas de 5.4 por 

mil, quase igual à do continente, de 5.6 por mil; o número de médicos por mil habitantes é 

apenas de 0.9, também muito inferior ao do Minho-Lima (2) e ao do Continente (3.4).   

Quadro nº 4 Distribuição da População por Grupos Etários e Género 

 

Homens Mulheres Total  
Grupo etário Nº % Nº % Nº % 

  0 – 14 anos    1467     13.0     1383     10.4    2850     11.6 
15 – 24 anos     1692     14.9     1556     11.7    3248     13.2 
25 – 64 anos    5390     47.6     6337     47.6  11727     47.6 
65 – 74 anos    1491     13.2     2032     15.3    3523     14.3 
75 e mais anos    1279     11.3     2008     15.1    3287     13.3 
Total  11319   100.0   13316   100.0  24635 100.0 

       Fonte: INE, 2006 

 

Gráfico nº 1 Pirâmide Etária da População em 31/12/2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterização económica 

Este é um Concelho essencialmente rural. Cerca de 83% do total da área está entregue à 

actividade florestal, pastoreio ou permanece não cultivada. Aproximadamente 27% da 

superfície do Concelho está ocupada pela agricultura. No entanto, o sector económico 

predominante é o sector terciário, com 68.1% das sociedades em 31 de Dezembro de 

2004, seguido do sector secundário a uma grande distância (29.1%) e por fim, do sector 

primário, com apenas 2.8%; o volume de negócios apresenta uma distribuição 

semelhante, sendo a percentagem dos três sectores respectivamente de 65.5%, 34.4% e 

0.1% em 31 de Dezembro de 2003; no entanto, em termos de emprego, é o sector 

secundário que ocupa o primeiro lugar, com 57.3%, seguindo-se o terciário com 42.5% e, 

por fim, o primário com 0.2% em 31 de Dezembro de 2003 (INE, 2005). 
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A emigração da população jovem activa deve-se principalmente à falta de emprego e às 

baixas remunerações. Com efeito, em 2001 a taxa de desemprego era elevada (6.7%), 

muito próxima da da região Minho-Lima (6.8%) e do Continente (6.9%). Além disso, em 

2004 o indicador per capita de poder de compra é muito baixo, apenas de 50.87, sendo o 

valor do país de 100 (valor base ou referência), ocupando por isso a posição nº 268 num 

total de 308 Concelhos. Para comparação, note-se que os valores mais elevados são os 

de Lisboa e do Porto, com 277.93 e 198.48 respectivamente (INE, 2005). 

Apesar dos esforços da Câmara Municipal, a rede viária ainda é muito precária nalgumas 

freguesias. Existem ainda muitas estradas de terra batida, o que dificulta o acesso ao CS 

por parte de alguns utentes. Os transportes públicos que ligam as diferentes freguesias à 

Vila nem sempre são diários, dificultando a acessibilidade ao CS. Apenas uma empresa 

de transportes públicos faz a ligação da Vila a Braga e Viana do Castelo. O Concelho 

dista da auto-estrada mais próxima 22 km (que liga Porto-Braga-Espanha). A linha 

ferroviária e o porto marítimo mais próximo ficam a 40km, em Viana do Castelo. O 

aeroporto mais próximo dista 90 km (aeroporto do Porto).  

Caracterização do nível de qualificação  

Distribuídos pelas várias freguesias do Concelho, existem  jardins de infância, Escolas do 

Ensino Básico e Secundário e uma Escola Profissional. O quadro seguinte mostra a 

distribuição dos residentes conforme o nível de ensino e a característica mais saliente é o 

baixo nível de escolaridade da população do Concelho. Com efeito, a percentagem de 

pessoas que não têm qualquer nível de ensino ou que têm o 1º Ciclo é 67.4%, ou seja, 

mais de dois terços da população tem no máximo o 1º Ciclo e sublinhe-se ainda que a 

percentagem de pessoas sem qualquer nível de ensino é elevada (23.3%). Em 

simultâneo, as percentagens de pessoas com os outros níveis do ensino básico ou com o 

secundário são muito inferiores, atingindo valores reduzidos, e a percentagem com o 

ensino superior ainda é mais baixa – esta última é mesmo a mais baixa de todas, se 

excluirmos o ensino médio, que quase não tem expressão (INE, 2001). 

Quadro nº 5 Distribuição da População Segundo o Nível de Ensino Atingido 

 

Pessoas  
Nível de ensino Nº % 

Nenhum    5788   23.3 
1º Ciclo  10925   44.1 
2º Ciclo    2936   11.9 
3º Ciclo    1748     7.1 
Secundário    2134     8.6 
Médio        97     0.4 
Superior    1133     4.6 

                                        Fonte: INE, 2001 
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Em conformidade com estas conclusões, existe também uma percentagem importante de 

analfabetismo. Com efeito, no Concelho esta percentagem é de 20.3%, sendo das mais 

altas do país e mesmo a mais alta de todos os concelhos do Minho-Lima. Em 

consequência, a percentagem global desta região é muito inferior, atingindo 11.6%, e a 

do Continente é de 8.9%. Este baixo nível de literacia implica necessariamente que a 

qualificação da mão-de-obra seja também muito fraca. Este facto traduz ainda que, na 

prática diária da prestação dos cuidados de saúde, o ensino para a saúde se centra em 

métodos pouco inovadores, onde a oralidade se torna o instrumento básico. É preciso 

repetir em cada contacto e fazer repetir ao utente, para ter a segurança de que se é 

compreendido.  

Caracterização demográfica dos utentes inscritos no CS  

De acordo com a informação mais recente disponível, encontram-se inscritos no CS 

26354 utentes. Existem mais utentes inscritos do que população residente, o que se deve 

aos emigrantes originários do Concelho. O quadro e a respectiva pirâmide etária abaixo 

mostram a distribuição dos utentes do CS por género e idade, concluindo-se que é quase 

idêntica à do Concelho. Consequentemente, sendo a estrutura dos utentes do CS quase 

coincidente com a da população do Concelho, ficando reforçada a ideia do 

envelhecimento das pessoas que recorrem ao CS.  

Quadro nº 6 Distribuição por Grupos Etários e Género dos Utentes 

Inscritos no CS em Fevereiro de 2006 

 

Homens Mulheres Total  
Grupo etário Nº % Nº % Nº % 

  0 – 14 anos    1604    13.2     1489     10.5    3093    11.7 
15 – 24 anos     1650    13.5     1513     10.7    3163    12.0 
25 – 64 anos    6035    49.5     6827     48.2  12862    48.8 
65 – 74 anos    1573    12.9     2116     14.9    3689    14.0 
75 e mais anos    1333    10.9     2214     15.6    3547    13.5 
Total  12195  100.0   14159 100.0  26354  100.0 

       Fonte: SINUS, 2006 

 

Gráfico nº 2 Pirâmide Etária dos Utentes Inscritos no CS em Fevereiro de 2006 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 104 

Em resumo, como se pode verificar pelos dados apresentados, a distribuição por género 

e grupo etário da população do Concelho mostra que se trata de uma população muito 

envelhecida – note-se a percentagem significativa de pessoas com idades de 75 anos ou 

mais e que existe uma maior percentagem de mulheres. Este é um Concelho 

essencialmente rural mas, no entanto, o sector económico predominante é o sector 

terciário. No nível de ensino, a característica mais saliente é o baixo nível de escolaridade 

da população do Concelho, existindo também uma percentagem importante de 

analfabetismo. A distribuição dos utentes inscritos no CS por género e idade é quase 

idêntica à do Concelho. 

Caracterização do CS e respectivo SAP  

O CS localiza-se num edifício situado nas traseiras do antigo Hospital da Misericórdia. O 

CS possui ainda 2 extensões: uma localizada a 22km e outra a 15km. A sede do CS tem 

ao dispor dos utentes os seguintes sectores: Internamento com dois pisos; ambulatório; 

Serviço de Atendimento Permanente (SAP); Serviço de Saúde Pública e Delegação de 

Saúde; Serviços de apoio. 

Este estudo confina-se ao SAP, que é um serviço do CS destinado ao atendimento em 

situação de urgência/emergência e ao seu encaminhamento para os cuidados de saúde 

diferenciados, funcionando 24 horas/dia. Desde Julho de 1998, recebe também utentes 

de outro CS entre as 22 horas e as 8 horas. O SAP tem uma entrada independente do 

restante edifício, com bons espaços de acolhimento, observação e tratamento dos 

utentes, fazendo parte da sua estrutura física uma sala de espera, um consultório 

médico, uma sala de observação com três camas, uma sala de enfermagem e uma sala 

de emergência.  

Este serviço tem como função assegurar cuidados de urgência e emergência e 

atendimento de doenças agudas fora do horário do médico de família. É apoiado pelo 

serviço de radiologia durante o seu horário de funcionamento. Quando a situação clínica 

exige cuidados urgentes, o utente é transferido para o hospital de referência após 

estabilização feita na sala de emergência que está devidamente equipada para as 

necessidades.   

Este serviço tem a presença física de um enfermeiro nas 24 horas (um enfermeiro por 

turno) e dois médicos das 9 horas às 21 horas, ficando no período nocturno só com um 

médico. O apoio administrativo é permanente, mas a colaboração de um auxiliar de 

acção médica só se verifica no período diurno das 8h às 20h. 
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É precisamente no período nocturno que este serviço recebe também utentes do outro 

CS. Desde o ano de 2000, este serviço tem uma equipa fixa de sete enfermeiros, todos 

eles com formação em suporte básico e avançado de vida. É relevante acrescentar que o 

enfermeiro ainda presta cuidados aos utentes oriundos das consultas durante o período 

de funcionamento destas. 

Encontram-se inscritos no CS à data da elaboração deste estudo 26354 utentes e 

recorreram a este serviço cerca de 33286 utentes, um número superior ao dos inscritos 

no CS, o que revela que alguns utentes recorrem a este serviço mais do que uma vez.  

Os utentes são orientados de acordo com a sua situação clínica. Habitualmente, a 

triagem é feita pelo enfermeiro, quando está disponível, que orienta o utente de acordo 

com o motivo que o levou à urgência. Se as suas queixas não justificam um atendimento 

imediato aguardam na sala de espera e, nos casos urgentes, são admitidos 

imediatamente e observados na sala de emergência pelo médico e pelo enfermeiro. Após 

uma primeira observação, os casos não urgentes, se necessitarem de tratamento médico 

e cuidados de enfermagem, permanecem na sala de observações ou são encaminhados 

para o internamento. 

 

1.2— FINALIDADE E OBJECTIVOS DO ESTUDO 

No contexto apresentado, pretende-se com o presente estudo analisar o nível de 

satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem num Serviço de Atendimento 

Permanente de um Centro de Saúde e identificar os factores que influenciam a mesma.  

Procuramos também, saber se os cuidados de enfermagem prestados no SAP deste CS 

do Alto Minho satisfazem as necessidades dos utentes. As nossas experiências 

quotidianas como enfermeiros fizeram-nos interiorizar preocupações que nos levam a 

interrogar se os utentes estão satisfeitos com os cuidados de enfermagem que lhes são 

prestados. Tendo por base estes pressupostos, a questão de partida que orientou o 

nosso estudo foi: “Será que os utentes estão satisfeitos com os cuidados de 

enfermagem prestados no SAP do CS?” 

No sentido de clarificar a finalidade proposta, tornou-se necessário identificar os 

seguintes objectivos: 

Analisar as características sócio-demográficas dos utentes que recorreram ao SAP do 

CS. 
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Descrever as condições de acesso dos utentes ao SAP do CS. 

Analisar os motivos e condições de recurso dos utentes ao SAP do CS. 

Identificar os profissionais de saúde que atenderam os utentes quando chegaram ao SAP 

do CS. 

Analisar os tempos de espera no SAP do CS. 

Analisar a existência de relação entre o tempo de espera dos utentes e o profissional de 

saúde do primeiro atendimento no SAP do CS. 

Identificar os cuidados de enfermagem prestados aos utentes do SAP do CS. 

Analisar a satisfação dos utentes do SAP do CS. face aos cuidados de enfermagem. 

Identificar factores que influenciam a satisfação dos utentes com os cuidados de 

enfermagem no SAP do CS. 

 

1.3—HIPÓTESES DE INVESTIGAÇÃO 

Com base na informação obtida no enquadramento teórico e nos objectivos do estudo, 

formulámos algumas predições em relação aos dados obtidos, da amostra do nosso 

estudo, tendo elaborado algumas hipóteses. Segundo Fortin (1999) “a hipótese é um 

enunciado formal de relações previstas entre duas ou mais variáveis.” (Fortin, 1999:102). 

A hipótese combina o problema e o objectivo numa explicação dos resultados esperados 

de um estudo. Assim, numa tentativa de dar resposta à problemática em estudo, 

formulamos as seguintes hipóteses: 

H 1—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no  SAP do CS não 

depende do género. 

H 2—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não varia 

com a idade. 

H 3—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende do estado civil. 

H 4—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não é 

influenciada pelas habilitações literárias. 
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H 5—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não varia 

com a profissão. 

H 6—A satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende do meio de transporte utilizado. 

H 7—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende da distância percorrida. 

H 8—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no  SAP do CS não varia 

com a frequência de recurso ao serviço. 

H 9—A satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende de quais os familiares acompanhados ao serviço. 

H 10—A  satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende do motivo de recurso ao serviço. 

H 11—Não existe relação entre o profissional de saúde do primeiro atendimento e a 

satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS. 

H 12—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no  SAP do CS não 

depende do tempo de espera. 

H 13—Não existe relação entre o tipo de cuidados de enfermagem recebidos e a 

satisfação dos utentes do SAP do CS. 

H 14—A satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

varia em função da informação prestada pelo enfermeiro. 
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1.4—AS VARIÁVEIS EM ESTUDO 

Para a selecção das variáveis teve-se em conta a pesquisa bibliográfica, a finalidade e os 

objectivos do estudo. Para Fortin (1999:36) “as variáveis são qualidades, propriedades ou 

características de objectos, pessoas, ou de situações que são estudadas numa 

investigação“ as quais poderão assumir diferentes valores consoante sejam para exprimir 

graus, quantidades, diferenças. De acordo com a autora, as variáveis poderão ser 

classificadas segundo o modo como são utilizadas numa investigação, sendo as mais 

comuns as variáveis dependentes e as independentes.  

A variável dependente neste trabalho é a satisfação dos utentes face aos cuidados de 

enfermagem prestados no SAP. A satisfação dos utentes face aos cuidados de 

enfermagem é a avaliação feita por estes das diversas intervenções ou experiências 

resultantes dos cuidados recebidos. 

Os dados relativos a esta variável são obtidos através das questões de uma escala de 

satisfação (SUCECS26) com 26 perguntas. Trata-se de uma escala de alternativa múltipla 

(tipo Likert) graduada de 0 a 3, em que o valor (0) corresponde a Não se aplica/Sem 

opinião relativamente ao conteúdo manifesto da questão. Num conjunto de questões, 

utilizámos como critério de medida uma escala que varia entre Nunca (1), Às vezes (2) e 

Sempre (3) e ainda um outro que varia entre Insatisfeito (1), Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) e Satisfeito (3), dependendo  do conteúdo da questão, mas todas se 

referem directamente à satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem que 

receberam no SAP. No quadro seguinte apresentamos as componentes da variável 

dependente e as respectivas explicações de cada uma delas. 
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Quadro nº 7 Componentes e indicadores da variável dependente satisfação dos utentes 

com os cuidados de enfermagem 

Componentes 

 
Conceito 

 
Indicadores 

 

Qualidade na 
assistência 

Expressa o modo como os enfermeiros se 
relacionam com os utentes quando estes ocorrem 
ao  SAP do Centro de Saúde. Expressam a atitude 
do enfermeiro em situação de prestação de 
cuidados de enfermagem, nomeadamente, a 
paciência, o envolvimento na relação, que 
determinam a satisfação com os cuidados 
prestados. 

Sempre (3)         Satisfeito (3) 
As vezes (2)        Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) 
Nunca (1)            Insatisfeito (1) 
Não se aplica/ sem opinião (0) 

 

Individualização 
da informação 

 

Reflecte o modo como os indivíduos 
percepcionaram o processo de comunicação que o 
enfermeiro estabeleceu com eles. Na generalidade, 
o conteúdo dos itens refere-se ao comportamento 
adoptado pelo enfermeiro na transmissão da 
informação, sobre o modo como os enfermeiros 
tornam a comunicação eficaz. A informação 
proporcionada aos utentes tem sempre como 
pressuposto uma necessidade do indivíduo e, por 
outro lado, a informação, neste caso, não é um fim 
em si mesmo, mas antes um meio para que o 
indivíduo aprenda a lidar com a sua situação de 
saúde/doença. 

Sempre (3)         Satisfeito (3) 
As vezes (2)        Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) 
Nunca (1)            Insatisfeito (1) 
Não se aplica/ sem opinião (0) 

Informação dos 
recursos 

Expressa a importância da transmissão de 
informação sobre os recursos disponíveis. Um 
conhecimento mais amplo dos serviços que tem à 
sua disposição, e como pode utilizá-los, facilitará um 
melhor acesso aos cuidados de saúde. 

Sempre (3)         Satisfeito (3) 
As vezes (2)        Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) 
Nunca (1)            Insatisfeito (1) 
Não se aplica/ sem opinião (0) 

Formalização da 
informação 

Reflecte a ideia de que na actividade do enfermeiro 
existe, também, um papel ligado aos aspectos mais 
formais da sua actividade, nomeadamente nas 
questões relacionadas com o proporcionar 
informação escrita, assim como da explicação dos 
direitos e deveres dos utentes no contexto dos 
cuidados, de forma  a que a participação dos 
utentes seja informada. 

Sempre (3)         Satisfeito (3) 
As vezes (2)        Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) 
Nunca (1)            Insatisfeito (1) 
Não se aplica/ sem opinião (0) 

Promoção do elo 
de ligação 

Expressa a preocupação de envolvimento da 
família, ou pessoas mais próximas, no processo de 
cuidados. A ideia geral é a de que, a ajuda e o apoio 
ao indivíduo não se esgotam no interior dos serviços 
de saúde. Por outro lado, o facto do utente ter a 
possibilidade de contactar sempre, ou quase 
sempre, o mesmo enfermeiro, constitui um factor 
promotor de segurança e facilitador da utilização dos 
serviços de saúde. 

Sempre (3)         Satisfeito (3) 
As vezes (2)        Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) 
Nunca (1)            Insatisfeito (1) 
Não se aplica/ sem opinião (0) 

Envolvimento do 
utente 

Reflecte a ideia geral de que o utente se encontra 
satisfeito pelo facto de sentir que o enfermeiro 
desenvolve todo um trabalho centrado na pessoa, 
demonstrando disponibilidade para com ela, 
considerando a sua opinião na concepção dos 
cuidados e mostrando ao utente que conhece bem a 
sua situação clínica e, portanto, os cuidados que lhe 
propõe encontram aí (nesse conhecimento) a sua 
justificação. 
 

Sempre (3)         Satisfeito (3) 
As vezes (2)        Nem satisfeito/Nem 

Insatisfeito (2) 
Nunca (1)            Insatisfeito (1) 
Não se aplica/ sem opinião (0) 
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As variáveis independentes que consideramos mais relevantes para a realização do 

nosso trabalho e que fazem parte das hipóteses por nós formuladas são as que estão 

apresentadas no quadro seguinte. 

                                   Quadro nº 8 Variáveis Independentes 

Variáveis Componentes Indicadores 

 
 

Sócio-
demográficas 

Género                              
Idade 

Estado civil 
Escolaridade 

Profissão 
Agregado familiar 

Feminino/Masculino 
Anos 

Casado/Outros 
Ensino básico/Ensino secundário/superior 

Activo/Inactivo 
Família nuclear/Outro agregado 

 
 

Utilização do SAP 
do CS 

Distância ao CS 
Meio de transporte utilizado 
Motivo de recurso ao SAP 

Vezes que recorreu ao SAP no ano anterior 
Acompanhamento de familiares ao SAP 

Profissional de saúde que atendeu primeiro 
Tempo de espera 

Kilómetros 
Ambulância/Automóvel/Outros 

Doença/Acidente/Outros 
Frequência 

Ascendentes ou Colaterais/Outros 
Médico/Enfermeiro 

Horas/Minutos 
Cuidados de 
Enfermagem 

 
O descrito pelos utentes. 

Administração de medicação prescrita 
Outras atitudes terapêuticas prescritas 
Avaliação de sinais vitais 
Dar informação 
Execução de tratamento a feridas 

 

1.5—INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

 

Se é legítimo e pertinente colher junto dos utentes informação respeitante à sua 

satisfação, também existe a necessidade metodológica de elaborar um instrumento de 

recolha de informação apropriado a cada situação. O questionário ou o inquérito por 

questionário é a técnica que tem sido mais usada na investigação empírica (Fortin, 1999). 

Apoia-se em perguntas direccionadas a um conjunto de indivíduos sob uma dada forma e 

sequência, pode ter questões fechadas e abertas. “O questionário é um dos métodos de 

colheita dos dados que necessitam das respostas escritas a um conjunto de questões por 

parte dos sujeitos.” (Fortin 1999:249). A nossa escolha recaiu no questionário por ser 

simples de aplicar, podendo ser usado num grande número de pessoas, num curto 

período de tempo e implicando poucos recursos humanos na distribuição, preenchimento 

e recolha.  

O instrumento de colheita de dados para o nosso estudo foi constituído por um 

questionário com duas partes, a primeira com perguntas referentes às variáveis 

independentes (sócio-demográficas, utilização do SAP do CS e cuidados de 

enfermagem) 14 fechadas e uma aberta. As primeiras seis perguntas caracterizam a 
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nossa amostra e são as variáveis sócio-demográficas. As oito perguntas seguintes 

caracterizam a variável Utilização do CS. A pergunta 15 é uma pergunta aberta para 

caracterizar a variável Cuidados de Enfermagem. A segunda parte do questionário é uma 

escala de satisfação com perguntas referentes à variável dependente, operacionalizada 

por uma escala de satisfação (SUCECS26) com 26 perguntas já descrita (anexo IV). 

 

1.6—POPULAÇÃO E AMOSTRA 

Identificado o objecto de estudo e a metodologia da pesquisa, caminhamos para um novo 

passo da mesma, a definição da população e amostra. Para a consecução deste passo, 

seleccionamos o SAP de um CS do Alto Minho. 

População, segundo Fortin (1999:202) é definida como uma “(…) colecção de elementos 

ou de sujeitos que partilham características comuns, definidas por um conjunto de 

critérios”; para Hill (2000:41) “ao conjunto total dos casos sobre os quais se pretende 

retirar conclusões dá-se o nome de população ou universo.” Para o nosso estudo, a 

população será constituída pelas pessoas que recorrem ao SAP do CS. Efectuada a 

delimitação da população, foi necessário determinar como critério de inclusão: 

Ter mais de 18 anos. 

Possuir capacidade de comunicação verbal. 

Participar no estudo de livre vontade. 

Ter necessidade de cuidados de enfermagem. 

Considerar apenas uma ida ao SAP do CS durante o período da colheita de dados. 

Segundo Fortin (1999:202) “a amostra é um sub-conjunto de uma população ou de um 

grupo de sujeitos que fazem parte de uma mesma população.” Após a delimitação da 

população e tendo em conta o tipo de estudo, foi necessário determinar a constituição da 

amostra de modo a obter representatividade. 

Num qualquer inquérito, a dimensão da amostra é habitualmente determinada em função 

da precisão que se pretende obter na estimação do parâmetro em causa mas, para 

calcular essa precisão, é necessário conhecer previamente alguma informação sobre a 

população em estudo, nomeadamente a variância populacional (Lehtonen e Pahkinen, 

2004; Reis, Vicente e Ferrão, 1998).  
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No nosso caso, não dispomos de tal informação, pois não existem estudos que incidam 

sobre as variáveis a inquirir no questionário neste concelho. Por isso, em tais situações, 

considera-se a pior situação possível, ou seja, aquela que leva à maior variância do 

estimador da proporção e que, em consequência, é a situação mais exigente em termos 

da dimensão da amostra necessária para assegurar a precisão pretendida.  

Assim, é natural que a situação real com que se vai lidar não seja tão desfavorável, 

conseguindo-se por isso uma precisão ainda melhor do que a que inicialmente se definiu, 

ou seja, conseguindo-se uma estimação de melhor qualidade do que se pretendia. 

Portanto, p é o parâmetro a estimar com uma determinada precisão exigida.  

O cálculo desta precisão baseia-se na amplitude de um intervalo de confiança para p a 

um nível de confiança α−1 , sendo habitualmente %951 =α−  e permite determinar a 

dimensão da amostra através da expressão ( )p1p
c

n
2

2

−
ε

= , em que n é a dimensão da 

amostra, c é o quantil apropriado da distribuição normal reduzida e ε é a precisão da 

estimação, definida como sendo a semi-amplitude do intervalo de confiança.  

Considerando 5.0p =  (a pior situação possível), 96.1c =  (nível de confiança 

%951 =α− ) e uma precisão de 7.5%, que parece razoável tendo em conta os objectivos 

do estudo e que se está a utilizar a situação mais desfavorável possível, obter-se-ia uma 

dimensão da amostra de 171n = . Optou-se por recolher uma amostra ainda um pouco 

maior, de dimensão 200n = , o que asseguraria uma precisão da estimação de 7%, ou 

seja, %7=ε , o que é muito satisfatório, principalmente quando se toma em 

consideração que se trata da pior situação possível e que dificilmente será aquela que irá 

ser encontrada. 

Com efeito, conforme irá ser descrito mais à frente, a comparação das características 

sócio-demográficas desta amostra com informação censitária publicada pelo INE (Censo 

2001) mostra uma grande semelhança entre ambas, o que significa que a amostra 

conseguiu captar com grande fidelidade as características da população do concelho e, 

por consequência, da população que recorre ao SAP.  

Conclui-se que a amostra é de facto representativa da população, o que significa que a 

sua dimensão é suficiente, não sendo por isso necessário recolher mais observações. 

Além disso, tal como irá ser visto mais à frente quando os resultados da amostra forem 

analisados, as proporções amostrais encontradas nas diferentes questões do inquérito 

estão em geral significativamente afastadas de 50%, o que mostra que a consideração da 
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pior situação possível na determinação da dimensão da amostra ( )%50p =  foi 

pessimista, conduzindo a uma dimensão superior àquela que seria efectivamente 

necessária. Isto é obviamente vantajoso, conduzindo a conclusões fiáveis, tendo sido 

conseguido respeitando as restrições que se impunham de tempo e de disponibilidade 

para a administração do inquérito. A amostra foi então constituída por 200 utentes que 

recorreram ao SAP do CS durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2006, e que 

necessitaram de cuidados de enfermagem. 

Após a determinação da dimensão da amostra, foi necessário optar por um método de 

amostragem, tendo-se escolhido a amostragem aleatória simples, uma vez que se 

adapta bem aos objectivos do estudo, pois é “uma técnica segundo a qual cada um dos 

elementos (sujeitos) que compõe a população alvo tem uma chance igual de ser 

escolhido para fazer parte da amostra” (Fortin 1999:204). Este é um método 

probabilístico, ou seja, é um método em que é possível conhecer a probabilidade de cada 

indivíduo da população ser incluído na amostra e que leva a que essa probabilidade seja 

a mesma para todos os indivíduos. Em consequência, a amostra resultante constitui uma 

representação equilibrada da população (Lehtonen e Pahkinen, 2004).   

Para a selecção dos indivíduos a integrar a amostra, foram gerados números aleatórios 

em computador e inquiridas as pessoas que correspondiam a esses números e que 

necessitaram de cuidados de enfermagem no SAP, garantindo assim uma selecção 

aleatória dos elementos da amostra, ou seja, uma selecção ao acaso. Obteve-se deste 

modo uma amostra aleatória simples de dimensão 200 que, após a inquirição, servirá 

para extrair conclusões relativas ao nosso estudo. 

Caracterização da amostra 

A amostra é caracterizada de acordo com um conjunto de variáveis sócio-demográficas: 

género, idade, estado civil, escolaridade, agregado familiar e profissão a que 

correspondem as primeiras seis questões do inquérito. 

Género 

O gráfico da distribuição dos inquiridos por género mostra uma maioria de mulheres, 

embora não muito pronunciada. Note-se que as percentagens obtidas na amostra são 

praticamente coincidentes com as do Concelho. 
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Gráfico nº 3 Representação Gráfica da Distribuição por Género 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idade 

A idade dos utentes apresenta um comportamento um pouco heterogéneo, com 

diferenças significativas. A característica mais saliente é a existência de um grande 

número de utentes com idades elevadas, o que é bem visível pela média das idades 

(aproximadamente 56 anos) ou pela mediana (59.5 anos) e que significa que metade dos 

utentes tem idades acima de quase 60 anos. O 3º quartil confirma estas conclusões, pois 

significa que um quarto dos utentes tem idades superiores a 73 anos, o que é muito 

elevado. Além disso, o máximo atinge 95 anos, uma idade muito avançada. O histograma 

abaixo mostra bem este aspecto, observando-se que as maiores barras ocorrem em 

classes de idades entre 60 e 80 anos e notando-se que a classe de idades entre 80 e 90 

anos ainda tem uma importância significativa. Simultaneamente, a caixa-de-bigodes 

mostra bem a concentração das idades na metade superior da distribuição, ou seja, nas 

idades mais elevadas. 

Em paralelo, é muito interessante que todas as classes entre 20 e 60 anos tenham quase 

a mesma frequência, o que significa que o número de utentes nestas classes é muito 

semelhante. Além disso, observa-se que o número de utentes vai consistentemente 

diminuindo, embora pouco, à medida que a idade vai aumentando nestas mesmas 

classes (20 a 60 anos), aumentando bruscamente a partir daí. A classe com menor 

frequência é a mais baixa (18 a 20 anos), logo seguida pela de idades mais elevadas (90 

a 100 anos). Em consequência, existem diferenças significativas entre as idades dos 

utentes, o que resulta num coeficiente de variação moderado – note-se que o mínimo é 

apenas 19 anos e o máximo atinge 95 anos. 

 

Género  % 
Masculino     46 
Feminino     54 
Total   100 
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Histograma
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Quadro nº 9 Caracterização da Idade 

 

 
Coeficientes  

 
Idade 

Mínimo     19.00 
Máximo     95.00 
Média     55.98 
1º Quartil     37.00 
Mediana     59.50 
3º Quartil     73.00 
Variância   409.62 
Desvio padrão     20.24 
Coeficiente de 
variação 

 
36.2% 

 

 

Gráfico nº 4 Representação Gráfica da Idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comparação com as idades da população do Concelho, apresenta-se em seguida a 

pirâmide etária da amostra de utentes, utilizando-se as mesmas classes que foram 

utilizadas aquando da caracterização do Concelho. Excluindo o escalão etário até 14 

anos, que não foi abrangido pelo inquérito, a estrutura etária em ambos os sexos é muito 

semelhante à da população do Concelho e à da totalidade dos utentes inscritos no CS, 

sobressaindo uma percentagem elevada de idosos, já que mais de 40% das pessoas têm 

65 anos ou mais. 
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Quadro nº10  Distribuição por Grupos Etários e Género 

 

Homens Mulheres Total  
Grupo etário Nº % Nº % Nº % 

15 – 24 anos         6 6.5 9 8.3      14      7.0 
25 – 64 anos      46 50.0 54 50.0    100    50.0 
65 – 74 anos      23 25.0 26 24.1      49    24.5 
75 e mais anos      17 18.5 19 17.6      36    18.0 
Total      92 100.0 108 100.0    200  100.0 

                                  

 

Gráfico nº 5 Pirâmide etária 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado civil 

O estado civil “Casado” é maioritário, o que se compreende devido à idade dos inquiridos, 

existindo ainda uma percentagem considerável de solteiros e de viúvos (de relembrar que 

foram encontradas pessoas de idade muito avançada) e apenas um divorciado, o que se 

deve ao tipo de meio social de que se trata, uma vez que é um concelho interior norte. 

Gráfico nº 6 Representação Gráfica do Estado Civil 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

Estado civil    % 
Solteiro  16.5 
Casado  68.5 
Separado    0.0 
Divorciado    0.5 
Viúvo  14.5 
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Habilitações literárias 

As habilitações literárias dos utentes da amostra são baixas, conforme seria de esperar, 

estando em linha com o que se passa com a população do Concelho: a percentagem de 

analfabetos é muito elevada (no gráfico abaixo, estes são designados por “Sem 

instrução”), sendo mesmo superior à da população do Concelho (em que esta 

percentagem é de 23.3%). A maioria dos utentes da amostra (53.5%) tem apenas o 

Ensino Básico, mas, mesmo assim, esta percentagem é inferior à do Concelho (63.1%). A 

percentagem dos utentes da amostra com o Ensino Secundário é baixa (apenas 18%), 

estando muito acima da do Concelho (8.6%). A percentagem de utentes com o Ensino 

Superior é extremamente reduzida (apenas 1.5%), sendo inferior à do Concelho (4.6%), o 

que significa que as pessoas com este nível de ensino não recorrem habitualmente ao 

CS. 

Gráfico nº 7 Representação Gráfica das Habilitações Literárias 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregado familiar 

A chamada família nuclear (que inclui os agregados compostos pelo cônjuge e pelos 

filhos e cônjuge) domina claramente o tipo de agregado familiar dos utentes, o que já 

seria de esperar, tendo em conta o meio social de que estamos a falar. Dos outros tipos 

de agregado, apenas têm alguma expressão o viver só, viver com os pais ou com os 

filhos – note-se que estes dois últimos tipos de agregado também podem ser incluídos no 

que habitualmente se designa por família nuclear. 

 

Habilitações literárias % 
Não sabe ler nem escrever   27.0 
Ensino Básico   53.5 
Ensino Secundário   18.0 
Ensino Superior     1.5 
Total 100.0 
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Gráfico nº 8 Representação Gráfica do Agregado Familiar  

 

 

                        

 

                                  

 

 

 

 

Profissão 

Sendo quase metade dos utentes, os reformados são a categoria mais frequente, o que 

se compreende devido à grande percentagem de idosos. Relembre-se que a 

percentagem de pessoas com 65 anos ou mais é 42.5%, apenas um pouco inferior à dos 

reformados. Em segundo lugar, mas com uma percentagem bastante mais baixa, estão 

os trabalhadores por conta de outrem. Todas as outras categorias profissionais têm 

pouca expressão, mas note-se ainda a percentagem de domésticas (8%). Além disso, é 

de referir a muito reduzida percentagem de estudantes, inferior à de pessoas com idades 

entre os 15 e os 24 anos, o que significa que poucos dos utentes frequentam o ensino 

superior ou, pelo menos, algum nível de ensino mais avançado. Conclui-se então que 

muitos dos utentes do CS já não estão no activo e que os que ainda estão têm em geral 

um nível de qualificação baixo.  

Gráfico nº 9 Representação Gráfica da Profissão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agregado Familiar % 
Filhos     7.6 
Pais   11.2 
Cônjuge   37.6 
Empregada     1.5 
Família de acolhimento     1.0 
Só   10.7 
Filhos e pais     1.0 
Filhos e cônjuge   28.4 
Filhos, pais e cônjuge     1.0 
Total 100.0 

Profissão      % 
Reformado   46.5 
Doméstica     8.0 
Desempregado     2.0 
Trabalhador por conta própria     4.5 
Trabalhador por conta de outrem   36.0 
Estudante     2.0 
Trabalhador na área da saúde     0.5 
Agricultor     0.5 
Total 100.0 
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Relembrando o primeiro objectivo do nosso estudo, “Analisar as características 

sócio-demográficas dos utentes que recorreram ao SAP do CS”, os dados 

apresentados permitiram-nos concluir que os utentes da nossa amostra são 

maioritariamente do sexo feminino (54%); têm uma idade compreendida entre 18 e 

95 anos, com uma média de 56 anos e sobressaindo uma percentagem elevada de 

idosos, isto é, pessoas com 65 anos ou mais (40%); além disso, são 

maioritariamente casados (68,5%), pertencentes a famílias de tipo nuclear com 

filhos, sendo o nível de escolaridade geralmente baixo, uma vez que existem 27% 

de analfabetos e 53.5% de pessoas com o ensino básico; finalmente, cerca de 

metade é reformada (46,5%) e 36% trabalham por conta de outrem. Estes dados 

são extremamente importantes para a realização do nosso estudo, porque, quando 

analisamos os resultados de qualquer inquérito de satisfação, verificamos que a 

forma como as pessoas respondem aos questionários de satisfação e as avaliações 

que fazem dependem das suas próprias características, das experiências e das 

expectativas que têm sobre o serviço de saúde a que recorrem (Ferreira, 2003). 

 

1.7—PROCEDIMENTO DE COLHEITA DE DADOS 

Devido às características dos utentes da população, na sua grande maioria idosos com 

um baixo nível de literacia, optamos por colher os dados sob a forma de inquérito. Como 

se sabe, as avaliações dos utentes podem ser influenciadas pelo tempo que medeia 

entre o contacto com o profissional de saúde e a recolha de informação (Ferreira, 1990). 

O tempo assume assim uma importância crucial, pois quanto maior for o tempo decorrido 

entre o contacto com o enfermeiro e a entrevista de avaliação inicial, maiores serão as 

hipóteses de enviesamento nas respostas, uma vez que a informação retrospectiva pode 

ser afectada pela memória, podendo mascarar ou omitir detalhes importantes. Para o 

presente estudo, considerou-se que a recolha de informação seria feita no mesmo dia em 

que o utente recorreu ao SAP e necessitou de cuidados de enfermagem e foi realizada 

durante os meses de Fevereiro, Março e Abril de 2006. 

Ao realizar a colheita de dados por inquérito, tivemos em conta a opinião de Paúl [et al] 

(1999), segundo a qual alguns inquéritos realizados pelas pessoas pertencentes às 

instituições obtêm frequentemente respostas evasivas ou falseadas devido ao medo, real 

ou imaginário, de represálias dos detentores do “poder”, pelo que a avaliação feita por 

pessoas estranhas à instituição parece surgir como alternativa. Contudo, entendemos 

que também era vantajoso pertencer à instituição, pois facilitou a nossa aceitação como 
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investigadores e não foi necessário criar laços de confiança, uma vez que estes já 

existiam. Assim sendo, foi pedida a colaboração dos utentes para que manifestassem as 

suas opiniões acerca dos cuidados de enfermagem recebidos da forma mais objectiva e 

espontânea possível sem que daí houvesse dano ou prejuízo para o seu estado de 

saúde. Também foi pedida a colaboração dos colegas de forma  a que a nossa presença 

não interferisse no seu trabalho e estes mostraram-se colaborativos, embora curiosos em 

relação ao trabalho que estávamos a desenvolver.  

O inquérito proposto aos utentes foi precedido de uma nota introdutória na primeira 

página, com uma informação clara e precisa, numa linguagem compreensível, simples e 

comum, onde se explicavam os objectivos do trabalho e as condições de 

confidencialidade e anonimato na utilização das respostas obtidas, assim como o tempo 

que seria dispensado ao preenchimento do mesmo. Também foi feito um apelo à 

indispensável e preciosa colaboração do utente para este estudo assim como à 

espontaneidade e objectividade nas respostas. Obtivemos deste modo a colaboração e o 

consentimento do utente para fazer parte do estudo (anexo IV). 

Neste estudo, não houve necessidade de fazer um pré-teste uma vez que este 

instrumento de colheita de dados já tinha sido aplicado, testado e validado anteriormente 

no estudo “Satisfação dos Utentes com os Cuidados de Enfermagem – Construção e 

validação de um instrumento de medida” (Ribeiro, 2003).  

 

1.8—CONSIDERAÇÕES ÉTICAS DO ESTUDO 

Toda a investigação, sobretudo quando envolve a participação de pessoas, deverá ter em 

consideração os aspectos de natureza ética de forma a garantir o anonimato e a proteger 

os participantes de consequências eventualmente menos positivas decorrentes da sua 

participação no estudo (Polit & Hungler 1994; Dempsey & Dempsey 1999; Fortin 1999). 

Todos estes autores referem-se também a recomendações de diferentes organizações 

internacionais que se orientam basicamente pelo respeito da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem. Neste estudo, cientes das implicações éticas de um trabalho desta 

natureza, tivemos também em consideração estes aspectos. 

Baseámo-nos nos princípios éticos mencionados por Polit & Hungler (1994) como sendo 

fundamentais para a conduta ética de qualquer investigador em geral. Estes autores 

referem três princípios a ter em conta em qualquer investigação: o principio da 

beneficência, que contém implícito o da não maleficência e que corresponde à máxima, 
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sobretudo não prejudicar; o principio de respeito pela dignidade humana, que inclui o 

direito à autodeterminação e à informação completa dos participantes; e o principio da 

justiça, que inclui o direito que assiste ao participante de ser tratado de forma justa e o 

direito de preservação da sua intimidade. Fortin (1999) alerta-nos sobretudo para o direito 

dos participantes de serem esclarecidos sobre os benefícios e a importância dos 

resultados da investigação a nível individual e colectivo e de darem o seu consentimento 

informado, garantindo a possibilidade de recusarem a sua participação sem que daí 

resulte qualquer tipo de consequência prejudicial. A nível individual, os procedimentos 

éticos recaíram sobre o consentimento informado por parte dos utentes de forma a 

integrarem o estudo.  

Antes da recolha de dados, efectuámos as diligências necessárias no sentido de 

respeitar os requisitos éticos tanto a nível administrativo como a nível individual. 

Relativamente aos procedimentos éticos de natureza administrativa, solicitámos a 

necessária autorização para proceder à recolha de dados à Coordenadora da Sub-

Região de Saúde, que deferiu o pedido (anexo III). Em relação  aos procedimentos éticos 

de natureza individual, pedimos o consentimento informado por parte dos indivíduos que 

participaram no estudo, estes foram informados de que a sua participação era voluntária 

e que o anonimato e a confidencialidade da informação seriam garantidos. 

Na fase de relatório, foram também assegurados a confidencialidade e o anonimato dos 

participantes, a descrição honesta e responsável no tornar público de todo o processo de 

investigação e respectivos resultados e estabelecida a promessa de entregar um 

exemplar do relatório no CS onde se desenrolou o estudo. Tivemos em consideração os 

riscos e os benefícios do estudo, as limitações do investigador, a propriedade dos 

resultados, o consentimento informado dos participantes, o direito à recusa de 

participação, a privacidade/confidencialidade/anonimato, a protecção contra danos, a 

qualidade da pesquisa e a divulgação e utilização dos resultados. 
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2—ANÁLISE  DOS DADOS RELATIVOS À UTILIZAÇÃO DO SAP E AOS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

 

No capítulo anterior apresentamos alguns dados de caracterização da amostra, neste 

capítulo, procedemos à apresentação e análise dos dados, através das estratégias 

metodológicas utilizadas, relativos à satisfação dos utentes face aos cuidados de 

enfermagem prestados. Partindo dos objectivos orientadores da investigação, iremos 

apresentar os restantes dados que obtivemos na amostra em estudo pelo inquérito já 

descrito. 

Mediante o objectivo “Descrever as condições de acesso dos utentes ao SAP do 

CS”, fizemos a análise sobre o meio de transporte utilizado na deslocação e a 

distância da residência ao SAP. 

A ambulância é o meio de transporte mais utilizado pelos utentes (a percentagem que 

utiliza este meio de transporte não está longe de 50%), seguindo-se o automóvel próprio, 

o de familiares e o de amigos. Os outros meios de transporte têm uma importância muito 

reduzida, não existindo nenhum utente que se tenha deslocado de bicicleta ou de 

motorizada. 

Gráfico nº 10 Representação Gráfica do Meio de Transporte Utilizado na Deslocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conclusão, a esmagadora maioria dos utentes (mais de 90%) deslocou-se de  

ambulância ou de automóvel. 

Meio de transporte     % 
Ambulância   42.0 
Automóvel próprio   32.5 
Automóvel de familiares   14.0 
Automóvel de amigos     4.0 
Táxi     1.0 
Transporte público     3.5 
Bicicleta ou motorizada     0.0 
Deslocação a pé     3.0 
Total 100.0 
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Histograma
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A distribuição da distância da residência dos utentes ao CS é fortemente assimétrica 

positiva, o que é claramente visível no histograma e significa que a grande maioria reside 

perto do CS. Com efeito, sendo o mínimo de apenas 500 metros, verifica-se que a média 

é de cerca de 11 km e a mediana de apenas 8 km, ou seja, metade dos utentes vive a 8 

km ou menos do CS. Da mesma forma, o 3º quartil é de apenas 15 km, ou seja três 

quartos dos utentes vive num raio de 15 km do CS. Tratando-se de um concelho rural do 

Norte, com povoamento muito disperso, não são distâncias elevadas.                                 

                                                        

                                      Quadro nº 11 Caracterização da Distância 

 

 
Coeficientes  

 
Distância 

Mínimo       0.50 
Máximo     50.00 
Média     11.15 
1º Quartil       4.00 
Mediana       8.00 
3º Quartil     15.00 
Variância   115.45 
Desvio padrão     10.74 
Coeficiente de 
variação 

 
      96.4% 

 

No entanto, existem alguns utentes que vivem muito afastados do CS, o que é bem 

visível pelo máximo, que atinge 50 km, e pela observação dos gráficos. O histograma 

mostra a existência de barras acima de 40 km e a caixa de bigodes mostra a existência 

de observações muito elevadas, representadas por uma pequena circunferência, e que 

são distância consideradas extremas. Em consequência, a dispersão da distância é muito 

elevada, bem visível no alto valor do coeficiente de variação, o que significa que existem 

diferenças muito grandes, provocadas pelos utentes que vivem muito afastados do CS. 

Trata-se com efeito de um Concelho que cobre uma área muito vasta. 

 

Gráfico nº 11 Representação Gráfica da Distância 
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Podemos assim concluir que a esmagadora maioria dos utentes (mais de 90%) deslocou-

se de ambulância ou de automóvel e metade dos utentes vive a 8 km ou menos do CS, 

embora existam também alguns utentes que vivem muito afastados do CS. 

Mediante o objectivo “Analisar os motivos e condições de recurso dos utentes ao 

SAP do CS”, fizemos a análise sobre a frequência do recurso ao SAP, o 

acompanhamento de “outros familiares” ao SAP e o motivo de recurso ao SAP.  

Para dar resposta a este objectivo, os utentes foram inquiridos sobre o número de vezes 

que recorreram ao SAP no ano anterior. O gráfico abaixo mostra claramente que o 

número de vezes de 2 e 3 são as de maior frequência, vindo em seguida (embora com 

frequências muito inferiores) 0, 1, 4 e 5 vezes, que têm frequências muito semelhantes 

entre si. A frequência cai muito a partir de 6 vezes, o que significa que poucas pessoas 

recorreram ao SAP esse número de vezes, com a única excepção de 20 vezes, que tem 

ainda uma frequência considerável. Além disso, ninguém recorreu um número de vezes 

entre 16 (inclusive) e 19 (inclusive) e entre 21 (inclusive) e 29 (inclusive), existindo 

apenas uma pessoa com um número de vezes de 30. 

    Gráfico nº 12 Representação Gráfica do Número de Vezes de Recurso ao SAP 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em conclusão, pode-se afirmar que a maior parte dos utentes recorreu ao SAP poucas 

vezes (1, 2, 3 vezes) ou um número moderado de vezes (de 4 a 10 vezes), mas poucos 

Número de vezes      % 
              0     9.5 
              1     9.5 
              2   29.0 
              3   16.0 
              4     8.5 
              5     7.5 
              6     3.0 
              7     1.5 
              8     2.0 
              9     1.5 
            10     5.5 
            11     0.0 
            12     1.5 
            13     0.0 
            14     0.5 
            15     1.5 
            20     2.5 
            30     0.5 
        Total 100.0 
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não recorreram vez nenhuma (0 vezes) no ano passado. Assim, embora o recurso muito 

repetido ao SAP não seja muito frequente, quem recorreu no período da amostra fê-lo 

também em geral algumas vezes no ano anterior. Há portanto um recurso repetido ao 

SAP durante o ano, embora não muitas vezes, o que justifica que o número de utentes 

que recorreu ao SAP seja superior ao dos inscritos no CS, conforme já foi anteriormente 

referido. 

Para complementar esta análise, o quadro seguinte mostra claramente as características 

apontadas: a média é de cerca de 4 vezes, a mediana indica que metade das pessoas 

recorreram 3 vezes ou menos e o 3º quartil indica que 75% das pessoas recorreram 5 

vezes ou menos. No entanto, existem diferenças muito grandes, conforme é demonstrado 

pelo elevado valor do coeficiente de variação, o que se deve ao facto de existirem 

pessoas que recorreram muitas vezes (por exemplo, 10, 20 ou 30 vezes).  

            Quadro nº 12 Caracterização do Número de Vezes de Recurso ao SAP 

 

 
Coeficientes  

 
Nº de vezes 

Mínimo      0.00 
Máximo    30.00 
Média      4.13 
1º Quartil      2.00 
Mediana      3.00 
3º Quartil      5.00 
Variância    19.84 
Desvio padrão      4.45 
Coeficiente de 
variação 

 
     108% 

 

Os utentes foram inquiridos sobre se costumam acompanhar familiares seus ao SAP. A 

resposta negativa é maioritária, com uma percentagem um pouco superior a 50%.  

 

Gráfico nº 13 Representação Gráfica do Acompanhamento de Outros Familiares ao SAP 

 

 

 

 

             

 

  

 

 

Acompanhamento % 
Sim 42.2 
Não 57.8 
Total 100.0 
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Os utentes que responderam afirmativamente indicaram também quais foram esses 

familiares, encontrando-se os resultados na representação gráfica seguinte. 

 

 

Gráfico nº 14 Representação Gráfica dos Familiares Acompanhados ao Serviço 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que mais de três quartos dos utentes que acompanharam familiares, fizeram-

no acompanhando filhos em primeiro lugar, ou o cônjuge em segundo. Em terceiro lugar, 

embora a uma grande distância, encontra-se o acompanhamento de filhos e cônjuge, 

tendo os “outros familiares” expressões muito reduzidas – em particular, o 

acompanhamento de pais é pouco frequente, o que já seria de esperar, uma vez que em 

geral só ocorre quando os pais têm muita idade e são por isso dependentes. Este padrão 

das respostas é perfeitamente compreensível uma vez que, conforme foi anteriormente 

descrito, a família nuclear é o agregado familiar claramente dominante na amostra e 

também no Concelho (Censos 2001, INE). 

O motivo de recurso ao SAP mais frequente é de longe a doença, que representa 

praticamente três quartos das respostas. Dos “outros motivos”, apenas o acidente tem 

alguma expressão (que é ainda considerável), quase não existindo agressões. 

                              

 

 

Familiares       % 
Pais     2.4 
Filhos   44.7 
Cônjuge   34.9 
Outros     2.4 
Pais e filhos     3.6 
Filhos e cônjuge     8.4 
Pais e irmãos     1.2 
Pais, filhos e cônjuge     1.2 
Pais, filhos e outros     1.2 
Total 100.0 
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Gráfico nº 15 Representação Gráfica do Motivo de Recurso ao SAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos concluir que a grande maioria dos utentes recorreram ao SAP mais que uma 

vez por ano, em média cerca de quatro vezes. Mais de metade dos utentes não 

acompanhou familiares; os que acompanharam (42,2%), fizeram-no com os filhos em 

primeiro lugar e com o cônjuge em segundo e 74,5% dos utentes recorreram ao SAP por 

doença. 

Mediante o objectivo “Identificar os profissionais de saúde que atenderam os 

utentes quando chegaram ao SAP do CS”, fizemos a análise sobre o profissional de 

saúde que primeiro atendeu os utentes quando estes chegaram ao SAP e que foi 

maioritariamente o médico, com uma percentagem um pouco superior a 50%. 

Gráfico nº 16 Representação Gráfica do Profissional de Saúde do Primeiro Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este SAP tem a presença física de um enfermeiro nas 24 horas e dois médicos das 9 

horas às 21 horas e a grande maioria dos utentes da nossa amostra recorreu ao SAP por 

Motivo      % 
Doença   74.5 
Agressão     1.5 
Acidente   19.0 
Outro     5.0 
Total  100.0 

Profissional     % 
Médico   56.5 
Enfermeiro   43.5 
Total 100.0 
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doença (74,5%), o que justifica em parte esta resposta, pois em geral, os utentes vão 

primeiro ao médico e só depois é que recorrem ao enfermeiro para que lhes seja 

administrado o tratamento prescrito. 

Mediante o objectivo “Analisar os tempos de espera no SAP do CS”, fizemos a análise 

sobre os tempos de espera. 

A maioria dos utentes foi atendido imediatamente, o que mostra uma assinalável 

eficiência do Serviço. Em seguida, ainda existem percentagens importantes e quase 

iguais de utentes atendidos em menos de 30m e entre 30m e 60m. Pelo contrário, 

existem muito poucos utentes que demoraram mais a serem atendidos. Assim, o tempo 

médio de espera é de cerca de 16 minutos, sendo 57% os que foram atendidos de 

imediato (tempo de espera nulo), o que leva a que a mediana seja nula. O terceiro quartil 

também não é elevado (cerca de 29 m), ou seja, 75% dos utentes tiveram tempos de 

espera inferiores a 29m, o que é efectivamente muito bom (para o cálculo dos 

coeficientes abaixo, considerou-se que o máximo tempo de espera seria de 3h, 

truncando-se assim a última classe de resposta que é “Mais de 2h”). Em consequência, a 

distribuição dos tempos de espera é fortemente assimétrica positiva, ou seja, a maior 

parte dos utentes tem tempos de espera reduzidos e, à medida que se vai considerando 

tempos mais prolongados, a percentagem de utentes vai diminuindo rapidamente – note-

se que há muito poucos utentes com tempos superiores a 60m. 

Quadro nº 13 Tempo de Espera         Quadro nº 14  Caracterização do Tempo de  Espera 

 

                                        

Coeficientes  

 

Tempo 

Mínimo       0.00 

Máximo   150.00 

Média     15.75 

1º Quartil       0.00 

Mediana       0.00 

3º Quartil     28.58 

Variância   643.70 

Desvio padrão     25.37 

Coeficiente de 

variação 

 

161.1% 

                                               

Este padrão é particularmente visível no histograma, em que as barras maiores ocorrem 

para os tempos mais baixos (muito próximos de zero), assim como na caixa-de-bigodes, 

em que se observa muito claramente a concentração de valores na parte inferior da 

distribuição. Este segundo gráfico mostra também a existência de alguns tempos muito 

Tempo (m) % 

0   57.0 

] [30,0  
  19.0 

[ [60,30  
  20.0 

[ [120,60  
    3.5 

120>      0.5 

Total 100.0 
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Histograma
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elevados, representados por uma pequena circunferência, embora em número muito 

reduzido. Tais valores extremos, por estarem muito afastados da maior parte das 

observações (próxima de zero), conduzem a uma variabilidade muito alta, demonstrada 

no elevado valor do coeficiente de variação (161.1%).  

 

Gráfico nº 17 Representação Gráfica do Tempo de Espera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concluímos portanto que a maioria  dos utentes (57%) foi atendida imediatamente. 

Mediante o objectivo “Analisar a existência de relação entre o tempo de espera dos 

utentes e o profissional de saúde do primeiro atendimento no SAP do CS” fizemos a 

análise sobre a relação entre o tempo de espera e o profissional de saúde. 

Iremos averiguar se existe alguma relação entre o tempo de espera dos utentes e o 

profissional de saúde que os atendeu em primeiro lugar. Para este efeito, os quadros 

seguintes mostram a distribuição do tempo de espera conforme o profissional de saúde e 

a representação gráfica mostra as respectivas caixas-de-bigodes. 

Quadro nº 15 Tempo de Espera Conforme o Profissional de Saúde 

 

               %                                         

Tempo (m) Médico Enfermeiro 
0       29.2        93.1 

] [30,0  
      31.8          2.3 

[ [60,30  
      31.8          4.6 

[ [120,60  
        6.2          0.0 

120>          1.0          0.0 

Total     100.0      100.0 
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Quando um utente é atendido por um enfermeiro em primeiro lugar, o tempo de espera é 

quase sempre nulo (93.1%), existindo muito poucos casos em que o tempo de espera é 

superior a zero e nunca ultrapassando 1 hora. Em consequência, o 1º quartil, a mediana 

e o 3º quartil são todos nulos, sendo o tempo médio de espera destes utentes apenas de 

pouco mais de 3 minutos. Este valor deve-se à existência de alguns casos com tempos 

até 60m, embora sejam em número muito reduzido, o que também conduz a uma 

dispersão considerável – no entanto, esta não tem grande significado, pois deve-se 

apenas à existência destes tempos de espera mais elevados. A caixa-de-bigodes mostra 

que os tempos de espera são quase todos nulos e a existência dos tais valores mais 

elevados em número muito reduzido, representados por circunferências. 

 

Gráfico nº 18 Representação Gráfica do Tempo de Espera Conforme o Profissional de 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando um utente é atendido por um médico em primeiro lugar, o padrão é muito 

diferente: as percentagens de utentes com um tempo de espera nulo, ou até 30m, ou 

entre 30m e 60m são quase iguais, rondando 30%, e existindo ainda alguns casos, 

embora muito poucos, com tempos de espera superiores. Assim, o tempo médio ou o 

mediano mostram que a espera não é geralmente prolongada (mesmo o 3º quartil é de 

cerca de 42m apenas), existindo apenas alguns casos em que isso acontece e que 

conduzem a uma dispersão elevada. A caixa-de-bigodes mostra a concentração dos 

tempos de espera em valores baixos e a existência dos valores mais elevados referidos, 

representados por circunferências. 
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Quadro nº 16 Caracterização do Tempo de Espera 

Conforme o Profissional de Saúde 

 

                Tempo 

Coeficientes  Médico Enfermeiro 

Mínimo         0.00         0.00 

Máximo     150.00       60.00 

Média       25.27         3.39 

1º Quartil         0.00         0.00 

Mediana       18.65         0.00 

3º Quartil       41.54         0.00 

Variância     803.10     169.87 

Desvio padrão       28.34       13.03 

Coeficiente de 
variação 

 
    112.1% 

 
    384.9% 

 

A análise anterior sugere fortemente que os tempos de espera dos utentes atendidos por 

um médico em primeiro lugar são em geral superiores aos dos utentes atendidos por um 

enfermeiro. Para confirmar esta indicação, recorremos ao teste não paramétrico de 

Wilcoxon-Mann-Whitney (ver anexo II), em que a hipótese nula é a de que os tempos de 

espera não se distinguem, quer quando o utente é atendido pelo médico, quer pelo 

enfermeiro, e a hipótese alternativa é a de que os tempos de espera quando o utente é 

atendido primeiro pelo enfermeiro são geralmente menores. A estatística do teste é 

5630.5, conduzindo a um valor-p de 0, pelo que se conclui que os tempos de espera dos 

utentes são geralmente inferiores quando estes são atendidos em primeiro lugar por um 

enfermeiro, confirmando a análise anterior. 

Em conclusão, relacionando o tempo de espera dos utentes e o profissional de saúde 

que os atendeu em primeiro lugar, concluímos que, embora 56,5% dos utentes sejam 

atendidos em primeiro lugar pelo médico quando chegam ao SAP, os tempos de espera 

são quase sempre nulos quando estes são atendidos em primeiro lugar pelo enfermeiro 

(93,1%). 

Mediante o objectivo, “Identificar os cuidados de enfermagem fornecidos aos 

utentes do SAP do CS” fizemos a análise sobre os cuidados de enfermagem 

recebidos. 

Os utentes foram por isso inquiridos sobre quais os cuidados de enfermagem recebidos. 

Para este efeito, os cuidados foram classificados em cinco grupos: Administração de 

Medicação Prescrita (AMP), Outras Atitudes Terapêuticas Prescritas (OATP), Avaliação 

de Sinais Vitais (ASV), Dar Informação (INF) e Execução de Tratamento a Feridas (ETF). 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 133 

Administração de
medicação prescrita

Outras atitudes
terapêuticas prescritas

Avaliação de
sinais vitais

Dar
informação

Execução de 
tratamentos a feridas

Cuidados de enfermagem

F
re

q
u

ê
nc

ia
 r

el
a

tiv
a

0
.0

0
.2

0
.4

0.
6

0
.8

1
.0

Uma vez que a grande maioria dos utentes (76.5%) foi sujeita a múltiplos cuidados, 

iremos analisar a percentagem de vezes que cada grupo de cuidados foi aplicado no total 

dos cuidados, estando os resultados no quadro e no gráfico seguintes. 

Gráfico nº 19 Representação Gráfica dos Cuidados de Enfermagem Recebidos pelos 

Utentes 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclui-se que a Administração de Medicação Prescrita é de longe a classe de cuidados 

mais frequente, com praticamente metade dos cuidados aplicados, seguindo-se a uma 

grande distância as Outras Atitudes Terapêuticas Prescritas, a Avaliação de Sinais Vitais, 

Dar Informação e, por fim, a Execução de Tratamento a Feridas.  

 

Face aos resultados apresentados, é de salientar que ainda hoje encontramos situações 

tais como Colliére (1989) referia, que mesmo com a progressiva introdução e utilização 

de modelos de enfermagem e de modelos de cuidados individualizados, ainda é corrente 

encontrar-se o trabalho organizado por tarefas, o que indicia a sua directa interligação 

com a função auxiliar do médico. Os valores que estão associados aos cuidados de 

enfermagem diferem entre a realidade da prática e os valores identificados com as 

teorias de enfermagem (Watson 2002, Hesbeen 2001, Colliére 1989), em que os valores 

do cuidar têm uma visão da pessoa, enquanto na realidade da prática o cuidar tem mais 

uma perspectiva do valor biomédico.  

 

 

Cuidados de enfermagem     % 

Administração de medicação prescrita   49.5 

Outras Atitudes Terapêuticas 
Prescritas 

  20.8 

Avaliação de sinais vitais   13.6 

Dar informação     9.1 

Execução de tratamento a feridas    7.0 

Total 100.0 
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3—ANÁLISE DOS DADOS RELATIVOS À SATISFAÇÃO DOS UTENTES COM OS 

CUIDADOS DE ENFERMAGEM 

Mediante o objectivo “Analisar a satisfação dos utentes do SAP do CS face aos 

cuidados de enfermagem”, fizemos a análise das perguntas da segunda parte do 

questionário referentes à variável dependente, operacionalizada por uma escala de 

satisfação (SUCECS26) com 26 perguntas. Trata-se de uma escala de alternativa múltipla 

(tipo Likert) graduada de 0 a 3, em que o valor (0) corresponde a Não se aplica/Sem 

opinião no entanto, como não houve qualquer resposta desta última categoria, ela será 

eliminada da análise. 

No que se refere à questão “Relativamente à informação que achou necessária para 

lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem, os enfermeiros 

forneceram-lhe toda, alguma ou nenhuma informação?”, o gráfico seguinte mostra a 

distribuição das respostas, verificando-se que a resposta “Nunca” é claramente a mais 

frequente com quase metade das respostas, seguindo-se a uma distância considerável a 

resposta “Às vezes” e, por fim, a resposta “Sempre”. Portanto, na perspectiva dos 

utentes, os enfermeiros fornecem informação poucas vezes – note-se que “Nunca” e “Às 

vezes” em conjunto representam 81% das respostas. 

  

 Gráfico nº 20 Representação Gráfica do Fornecimento de Informação Pelos Enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta       % 
Nunca    47.5 
Às vezes    33.5 
Sempre     19.0 
Total  100.0 
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No que se refere à questão “Sentiu que os enfermeiros se preocuparam em fazer os 

ensinos que necessitava para lidar com as suas necessidades em cuidados de 

enfermagem?”, o gráfico seguinte mostra que a distribuição das respostas é semelhante 

à da questão anterior, embora a resposta “Nunca” tenha agora uma percentagem um 

pouco inferior, o que leva a que a diferença para a resposta “Às vezes” seja menor. 

Portanto, na perspectiva dos utentes, os enfermeiros fizeram os referidos ensinos poucas 

vezes (“Nunca” e “Às vezes” em conjunto representam 79% das respostas), o que é 

consistente com o padrão das respostas à questão anterior. 

 

Gráfico nº 21 Representação Gráfica de Fazer os Ensinos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Relativamente à informação, os enfermeiros 

preocupavam-se em envolver os seus familiares ou as pessoas mais próximas 

(explicando a sua situação e como o podiam ajudar quando necessitava)?”, a 

resposta “Nunca” tem uma percentagem mais elevada do que nas questões anteriores, 

sendo mesmo superior a 50%; “Às vezes” continua a ocupar o segundo lugar, mas agora 

com uma percentagem de respostas apenas ligeiramente superior a metade da 

percentagem de “Nunca”, o que significa que a diferença é ainda mais marcada. Em 

resultado, na perspectiva dos utentes, os enfermeiros envolveram os familiares ou as 

pessoas mais próximas muito poucas vezes (“Nunca” e “Às vezes” em conjunto 

representam 83% das respostas), o que é também consistente com o padrão das 

respostas às questões anteriores. 

 

 

 

Resposta       % 
Nunca    43.0 
Às vezes    36.0 
Sempre     21.0 
Total 100.0 
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Nunca Às vezes Sempre

Informação sobre serviços
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Gráfico nº 22 Representação Gráfica do Envolvimento de Familiares ou de Pessoas 

Próximas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe 

informação sobre os serviços que tem à sua disposição (ex. RX, consultas de: 

diabetes, hipertensão, vacinação, tratamentos, ou serviço social...)?”, a resposta 

“Nunca” tem agora uma percentagem ainda mais elevada, atingindo de facto valores 

muito altos, seguindo-se “Sempre” que, curiosamente, mantém uma percentagem muito 

próxima da obtida nas questões anteriores. Consequentemente, estas percentagens são 

conseguidas à custa da resposta “Às vezes”, cuja frequência sofre uma grande quebra, 

atingindo apenas 10%. Em resultado, na perspectiva dos utentes, em geral a transmissão 

de informação sobre os serviços pelos enfermeiros falhou sempre, o que vem na linha 

das respostas às questões anteriores: No entanto, pelo contrário, há uma fracção de 

vezes que não deixa de ser apreciável em que essa transmissão foi sempre realizada.  

 

Gráfico nº 23 Representação Gráfica da Informação Sobre Serviços 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca    54.5 
Às vezes    28.5 
Sempre     17.0 
Total  100.0 

Resposta       % 
Nunca    69.0 
Às vezes    10.0 
Sempre     21.0 
Total  100.0 
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No que se refere à questão “Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe 

informação sobre a forma como pode utilizar os serviços de saúde disponíveis 

(como e quando os deve utilizar)?”, a resposta “Nunca” atinge uma percentagem 

elevadíssima, na mesma linha mas ainda superior à da questão anterior, o que mostra 

que a prestação de informação pelos enfermeiros sobre como utilizar os serviços é 

extremamente escassa. Com efeito, as percentagens de respostas “Às vezes” e 

“Sempre” são muito reduzidas. 

 

Gráfico nº 24 Representação Gráfica da Informação Sobre a Forma de Utilização dos 

Serviços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Os enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de 

forma compreensível?”, a distribuição das respostas é radicalmente diferente das 

questões anteriores, sendo quase diametralmente oposta. Com efeito, a resposta 

“Sempre” é agora largamente maioritária, seguindo-se a uma grande distância “Às 

vezes”, que tem uma percentagem ainda considerável e, por fim, “Nunca”, quase sem 

expressão. Assim, conclui-se que os enfermeiros explicaram as coisas na maior parte 

das vezes, sendo muito raras as situações em que nunca o fizeram. É portanto uma 

questão que se distingue muito claramente das anteriores, existindo uma muito maior 

capacidade de resposta por parte dos enfermeiros. 

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca   86.0 
Às vezes     9.0 
Sempre      5.0 
Total 100.0 
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Gráfico nº 25 Representação Gráfica da Explicação das Coisas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem 

e se necessário voltavam a repetir a informação?”, a distribuição das respostas é 

muito semelhante à da questão anterior, estando portanto em concordância com ela – 

note-se até que as percentagens das respostas são quase coincidentes. Portanto, 

observa-se também aqui uma grande preocupação por parte dos enfermeiros. 

 

Gráfico nº 26 Representação Gráfica da Compreensão pelos Utentes 

 

 

 

 

 

Resposta       % 
Nunca      3.5 
Às vezes    26.0 
Sempre     70.5 
Total   100.0 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Os enfermeiros preocupavam-se em dar-lhe informação 

escrita sobre os assuntos que informam ou explicam (panfletos, livros, ou mesmo 

escrever em papel coisas que são importantes para si)?”, a distribuição das 

respostas mostra à evidência e sem qualquer sombra de dúvida que os enfermeiros 

Resposta       % 
Nunca      3.0 
Às vezes    27.0 
Sempre     70.0 
Total  100.0 
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Nunca Às vezes Sempre
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(quase) nunca fornecem informação escrita aos utentes, pois “Nunca” abarca a quase 

totalidade das respostas e existe apenas um utente que respondeu “Às vezes”, não se 

registando respostas “Sempre”. Portanto, contrariamente às duas últimas questões e em 

concordância com as anteriores, volta a verificar-se a quase inexistência de prestação de 

informação por parte dos enfermeiros. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as 

características dos utentes, os enfermeiros (quase) nunca lhes fornecem informação 

escrita. 

 

Gráfico nº 27 Representação Gráfica do Fornecer Informação Escrita 

 

 

 

 

Resposta       % 
Nunca    99.5 
Às vezes      0.5 
Sempre       0.0 
Total   100.0 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Os enfermeiros procuraram explicar-lhe os cuidados 

que lhe prestavam e porque era necessário fazê-los?”, a distribuição das respostas 

mostra que os enfermeiros prestam esta explicação muito frequentemente, uma vez que 

“Sempre” e “Às vezes” incluem a esmagadora maioria das respostas, o que está em 

sintonia com as duas questões acima sobre a explicação das coisas e sobre a 

compreensão dos utentes. 

 

Gráfico nº 28 Representação Gráfica da Explicação dos Cuidados Prestados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca    12.5 
Às vezes    41.0 
Sempre     46.5 
Total  100.0 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 141 

Nunca Às vezes Sempre

Informação sobre o funcionamento do Centro de Saúde

F
re

q
u

ê
n

ci
a

 r
e

la
tiv

a

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

Nunca Às vezes Sempre
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No que se refere à questão “No SAP, os enfermeiros preocuparam-se em o informar 

sobre o funcionamento do CS (horários de atendimento, tipo de consultas, a 

localização das salas de enfermagem, de tratamentos, de vacinas...)?”, a distribuição 

das respostas mostra que é extremamente raro os enfermeiros prestarem este tipo de 

informação, pois “Nunca” é a resposta fortemente maioritária. Esta constatação está de 

acordo com as questões anteriores sobre a prestação de informação do mesmo género. 

 

Gráfico nº 29 Representação Gráfica da Informação Sobre o Funcionamento do CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “No SAP, os enfermeiros preocuparam-se em explicar-lhe 

quais os seus direitos e deveres como utente do CS?”. A distribuição das respostas 

mostra que os enfermeiros prestam este tipo de informação praticamente nunca – basta 

notar que “Nunca” tem 99% das respostas e que não há respostas “Sempre”. De todos os 

tipos de informação até agora analisados, esta é a que mais raramente é prestada pelos 

enfermeiros. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as características dos utentes, 

os enfermeiros (quase) nunca lhes explicam quais os seus direitos e deveres como 

utentes do CS. 

 

Gráfico nº 30 Representação Gráfica da Explicação dos Direitos e Deveres dos Utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca    84.0 
Às vezes      4.5 
Sempre     11.5 
Total   100.0 

Resposta      % 
Nunca    99.0 
Às vezes      1.0 
Sempre       0.0 
Total   100.0 
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Nunca Às vezes Sempre

Facilidade em contactar os enfermeiros
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No que se refere à questão “No SAP, tem algum enfermeiro que esteja mais ligado a 

si (a quem se dirige quando lá vai e que mostra conhecer melhor a sua situação)?”, 

a distribuição das respostas mostra que este tipo de ligação é muito pouco frequente, 

uma vez que “Nunca” tem mais de três quartos das respostas e “Sempre” surge em 

último lugar com muito pouca expressão. 

 

Gráfico nº 31 Representação Gráfica do Enfermeiro Mais Ligado ao Utente 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

No que se refere à questão “Quando necessita, é fácil contactar com os enfermeiros 

do SAP (para lhe colocar as suas dúvidas)?”, a distribuição das respostas mostra que 

existe uma facilidade intermédia em contactar os enfermeiros do Serviço, uma vez que a 

resposta claramente maioritária, com quase três quartos das respostas, é “Às vezes”. No 

entanto, “Nunca” ainda tem uma percentagem considerável e a percentagem de 

“Sempre” é reduzida. 

 

Gráfico nº 32 Representação Gráfica da Facilidade em Contactar os Enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca    76.0 
Às vezes    14.5 
Sempre       9.5 
Total  100.0 

Resposta      % 
Nunca    20.0 
Às vezes    71.0 
Sempre       9.0 
Total   100.0 
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No que se refere à questão “Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua 

privacidade quando lhe prestavam cuidados?”. A distribuição das respostas não deixa 

qualquer margem de dúvida, pois a quase totalidade dos inquiridos respondeu “Sempre” 

e apenas um respondeu “Às vezes” ou “Nunca”. Portanto, pode afirmar-se que esta 

preocupação dos enfermeiros está sempre presente, existindo apenas raras excepções 

sem qualquer significado. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as características 

dos utentes, os enfermeiros (quase) sempre mantêm a privacidade dos mesmos. 

 

Gráfico nº 33 Representação Gráfica da Manutenção da Privacidade dos Utentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Quando os enfermeiros lhe prestavam cuidados 

preocupavam-se em manter um ambiente calmo (sem ruído, sem estar a conversar 

uns com os outros, mantendo-o confortável)?”, a distribuição das respostas é quase 

idêntica à da questão anterior, estando por isso em sintonia, o que seria de esperar. Pode 

então afirmar-se que os enfermeiros se preocupam sempre, ou quase sempre, com a 

manutenção de um ambiente calmo para os utentes durante a prestação de cuidados. 

  

Gráfico nº 34 Representação Gráfica da Manutenção de Ambiente Calmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta       % 
Nunca      0.0 
Às vezes      3.0 
Sempre     97.0 
Total   100.0 

Resposta       % 
Nunca      0.5 
Às vezes      2.0 
Sempre     97.5 
Total   100.0 
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Nunca Às vezes Sempre
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Nunca Às vezes Sempre
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No que se refere à questão “Sentiu que os enfermeiros atenderam-no com 

simpatia?”, a distribuição das respostas é também quase idêntica à da questão anterior, 

estando por isso em sintonia, o que seria igualmente de esperar. Com efeito, note-se que 

“Sempre” inclui a quase totalidade das respostas. Este padrão das respostas significa 

que o atendimento é quase sempre feito com simpatia por parte dos enfermeiros. 

 

Gráfico nº 35 Representação Gráfica do Atendimento com Simpatia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Sentiu que os enfermeiros davam importância aos seus 

problemas?”, a distribuição das respostas continua a ser muito semelhante à das 

últimas questões, com a preponderância da resposta “Sempre”, mostrando que os 

utentes sentem que os enfermeiros atribuem importância aos seus problemas quase 

sempre, o que está em consonância com as conclusões das questões anteriores. 

 

Gráfico nº 36 Representação Gráfica do Atribuir Importância aos Problemas dos Utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta       % 
Nunca      0.5 
Às vezes      0.5 
Sempre     99.0 
Total   100.0 

Resposta      % 
Nunca      0.5 
Às vezes      3.5 
Sempre     96.0 
Total   100.0 
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Nunca Às vezes Sempre
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Nunca Às vezes Sempre
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No que se refere à questão “Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência 

no atendimento dos utentes?”, a distribuição das respostas volta a ser muito 

semelhante à das últimas questões, com a preponderância da resposta “Sempre”, o que 

mostra que os enfermeiros têm quase sempre paciência no atendimento dos utentes. 

 

Gráfico nº 37 Representação Gráfica da Paciência no Atendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Sentiu que os enfermeiros o colocavam à vontade para 

pôr as suas dúvidas?”, verifica-se que esta é umas das poucas questões em que a 

resposta mais frequente é “Às vezes”, sendo mesmo maioritária. Segue-se “Sempre”, 

com uma percentagem muito considerável e, por fim, “Nunca”, quase sem expressão. 

Assim, pode-se afirmar que os enfermeiros colocam os utentes à vontade para estes 

porem as suas dúvidas um bom número de vezes. 

 

Gráfico nº 38 Representação Gráfica do À Vontade para Pôr Dúvidas 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca      1.5 
Às vezes      4.0 
Sempre     94.5 
Total   100.0 

Resposta      % 
Nunca      3.0 
Às vezes    58.5 
Sempre     38.5 
Total  100.0 
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Nunca Às vezes Sempre
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Nunca Às vezes Sempre
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No que se refere à questão “Os enfermeiros tinham em conta a sua opinião 

relativamente aos cuidados de enfermagem que lhe prestavam?”, a distribuição das 

respostas mostra claramente que isso quase nunca aconteceu, pois “Nunca” tem a quase 

totalidade das respostas, ou seja, os enfermeiros raramente mostram preocupação com a 

opinião dos utentes. 

                   

Gráfico nº 39 Representação Gráfica do Ter em Conta a Opinião dos Utentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que se refere à questão “Sentiu que os enfermeiros demonstraram ser 

profissionais actualizados e bem informados?”, a distribuição das respostas mostra 

claramente que os utentes consideram quase sempre que os enfermeiros estão 

actualizados e bem informados, pois “Sempre” tem a quase totalidade das respostas. 

Portanto, os utentes têm uma boa opinião sobre este aspecto da prestação dos cuidados 

pelos enfermeiros. 

 

Gráfico nº 40 Representação Gráfica de Enfermeiros Actualizados e bem Informados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta      % 
Nunca    91.5 
Às vezes      5.0 
Sempre       3.5 
Total   100.0 

Resposta       % 
Nunca      1.0 
Às vezes      1.5 
Sempre     97.5 
Total   100.0 
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A questão seguinte incide sobre o grau de satisfação dos utentes “Relativamente à 

forma como os enfermeiros explicavam as coisas (linguagem utilizada, a 

preocupação em repetir caso não compreendesse, a preocupação em saber se 

tinha mesmo percebido) ”. A distribuição das respostas mostra claramente que os 

utentes se sentem satisfeitos, já que a resposta “Satisfeito” é fortemente maioritária e há 

muito poucos utentes insatisfeitos. Refira-se também que a fracção de utentes nem 

insatisfeitos nem satisfeitos é ainda considerável. 

 

Gráfico nº 41 Representação Gráfica da Satisfação com a Forma como os Enfermeiros 

Explicavam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão seguinte incide sobre o grau de satisfação dos utentes “Relativamente à 

forma como foi atendido pelos enfermeiros do SAP”. A distribuição das respostas é 

muito semelhante à da questão anterior, evidenciando um grau de satisfação ainda 

maior, uma vez que a percentagem de utentes satisfeitos é agora superior. Refira-se que 

este aumento foi conseguido à custa das duas outras respostas – note-se que a fracção 

de utentes que respondem “Insatisfeito” é agora ínfima. 

 

Gráfico nº 42 Representação Gráfica da Satisfação com o Atendimento Pelos 

Enfermeiros 

 

 

 

 

 

                                                           

 

 

Resposta % 
Insatisfeito      3.5 
Nem satisfeito/Nem 
insatisfeito 

    25.5 

Satisfeito     71.0 
Total   100.0 

Resposta       % 
Insatisfeito      1.0 

Nemsatisfeito/Nem 
insatisfeito 

   17.0 

Satisfeito    82.0 

Total  100.0 
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A questão seguinte incide sobre o grau de satisfação dos utentes “Relativamente à 

disponibilidade dos enfermeiros (para o ouvir, ou mesmo para lhe resolver alguma 

situação relacionada com o serviço) ”. A distribuição das respostas é muito diferente 

das questões anteriores, mostrando um grau de satisfação um pouco baixo. Com efeito, 

as fracções de utentes que respondem “Satisfeito” e “Nem satisfeito/Nem insatisfeito” são 

quase iguais e a fracção de utentes que respondem “Insatisfeito” é ainda muito 

significativa. Em consequência, o grau de satisfação dos utentes com a disponibilidade 

dos enfermeiros não pode ser considerado bom. 

 

Gráfico nº 43 Representação Gráfica da Satisfação com a Disponibilidade dos 

Enfermeiros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão seguinte incide sobre o grau de satisfação dos utentes “Relativamente ao 

conhecimento que os enfermeiros tinham sobre os cuidados que necessitava”. A 

distribuição das respostas evidencia um grau de satisfação elevadíssimo, muito superior 

ao de qualquer das questões anteriores. Com efeito, a quase totalidade dos utentes 

responde “Satisfeito” (95.5%) e quase não existem utentes insatisfeitos (apenas um deu 

tal resposta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta % 
Insatisfeito    22.0 
Nem satisfeito/Nem insatisfeito    38.5 
Satisfeito    39.5 
Total 100.0 
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Gráfico nº 44 Representação Gráfica da Satisfação com o Conhecimento dos 

Enfermeiros Sobre os Cuidados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A questão seguinte incide sobre o grau de satisfação dos utentes “Relativamente ao 

modo como os enfermeiros lhe prestavam os cuidados de enfermagem no SAP”. A 

distribuição das respostas é idêntica à da questão anterior, o que é compreensível, pois 

estas duas últimas questões estão muito relacionadas, sendo mesmo muito semelhantes. 

 

Gráfico nº 45 Representação Gráfica da Satisfação com a Prestação dos Cuidados de 

Enfermagem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta % 
Insatisfeito      0.5 
Nem satisfeito/Nem insatisfeito      4.0 
Satisfeito    95.5 
Total 100.0 

Resposta % 
Insatisfeito      0.5 
Nem satisfeito/Nem insatisfeito      4.0 
Satisfeito    95.5 
Total 100.0 
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Em conclusão, de uma forma global, as percentagens de respostas “Nunca”, “Às vezes” e 

“Sempre” no conjunto de todas as questões analisadas são respectivamente 37.9%, 

18.1% e 44%, o que indica que as respostas mais frequentes são “Sempre” em primeiro 

lugar, seguida de “Nunca” a curta distância e “Às vezes” em terceiro lugar. Assim, este 

padrão das respostas apresenta-se misto, indicando uma divisão entre as duas respostas 

extremas (“Nunca” e “Sempre”). No entanto, as grandes diferenças observadas entre as 

várias questões levam a concluir que estas percentagens globais não têm grande 

significado, pois escondem essas diferenças e, em consequência, o verdadeiro padrão 

subjacente às respostas dos utentes.  

Também de uma forma global, as percentagens de respostas “Insatisfeito”, “Nem 

satisfeito/Nem insatisfeito” e “Satisfeito” no conjunto das cinco últimas  questões são 

respectivamente 5.5%, 17.8% e 76.7%, o que mostra um elevado nível de satisfação. 

Com efeito, mais de três quartos das respostas incidiram na categoria “Satisfeito” e a 

percentagem de respostas “Insatisfeito” é muito baixa, o que demonstra a nossa 

conclusão. No entanto, é de referir que estas percentagens globais escondem o facto de 

se registarem algumas diferenças entre as questões, nomeadamente a existência de um 

nível muito mais baixo na questão sobre a satisfação “Relativamente à disponibilidade 

dos enfermeiros (para o ouvir, ou mesmo para lhe resolver alguma situação relacionada 

com o serviço)” e em simultâneo um nível muito mais elevado nas restantes questões.  

Apesar dessas diferenças, é de sublinhar que, conforme referimos, o nível de satisfação 

é elevado. 

Vários autores têm afirmado, com base em estudos, que os níveis de satisfação são na 

grande maioria das vezes superiores a 80% (Risser, 1975; Clearly e McNeil, 1988; 

Ferreira, 1999;  Gasquet, 2000; Ferreira, 2003). De uma forma geral, este valor parece 

não proporcionar grandes conclusões quando é visto de uma forma isolada mas, no 

entanto, quando existem outras dimensões mais específicas a serem avaliadas, é 

possível obter informação relevante no sentido da melhoria dos cuidados de uma forma 

mais objectiva. Assim, iremos procurar no capitulo seguinte uma explicação sobre quais 

as características dos utentes que são importantes para a formação das respostas às 

questões da satisfação e de que forma se processa essa influência. 

 

 

 

 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 151 

 

 

4—DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo iremos demonstrar que as respostas fornecidas pelos utentes quando é 

avaliada a satisfação dos cuidados de enfermagem prestados não dependem apenas da 

qualidade dos cuidados recebidos, mas são também sensíveis às suas características 

sócio demográficas, incluindo variáveis como grupo etário, género, estado civil, 

escolaridade, profissão, local de residência, meio de transporte utilizado, frequência e 

motivo de recurso ao serviço, acompanhamento de familiares, o tempo de espera e 

profissional de saúde do primeiro atendimento. 

Conforme já referido no capítulo anterior na análise descritiva dos dados, os utentes 

responderam a dois grupos de questões respeitantes à sua satisfação com  cuidados de 

enfermagem recebidos no SAP do CS, devendo na sua resposta ao primeiro grupo de 

questões seleccionar uma opção entre “Sempre”, “Às vezes”, “Nunca” e “Não se 

aplica/Sem opinião” e, no segundo grupo, seleccionar uma opção entre “Satisfeito”, “Nem 

satisfeito/Nem insatisfeito”, “Insatisfeito” e “Não se aplica/Sem opinião”. Como não houve 

qualquer resposta desta última categoria em ambos os grupos, ela foi eliminada da 

análise. 

As respostas a algumas destas questões tiveram que ser agrupadas porque o número de 

categorias inicialmente consideradas no questionário é muito elevado, o que leva a um 

grau de detalhe demasiado elevado e não tem utilidade para o objectivo do ajustamento 

do modelo, trazendo dificuldades no processo de estimação e, em consequência, 

prejudicando os seus resultados e as conclusões que se pretende daí extrair. 

Assim, relativamente ao Estado civil, definiu-se uma nova categoria denominada “Outro” 

e que agrupa as categorias originais Separado, Divorciado e Viúvo; relativamente às 

Habilitações literárias, foi definida uma nova categoria denominada “Ensino 

Secundário/Superior” que agrupa as categorias originais Ensino secundário e Ensino 

Superior; relativamente ao Agregado familiar, definiram-se duas novas categorias 

designadas por “Família nuclear” (agrupando as categorias originais Filhos, Pais, Marido, 

Esposa e as respectivas combinações) e “Outro” (agrupando as categorias originais 

Empregada, Família de acolhimento, Só);  relativamente à Profissão, foram definidas 

duas novas categorias designadas por “Activo” (agrupando as categorias originais 

Trabalhador por conta própria, Trabalhador por conta de outrem, Estudante, Trabalhador 
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na área da saúde, Agricultor, Trabalhador familiar não remunerado e Outras profissões) 

e “Inactivo” (agrupando as categorias originais Reformado, Doméstica, Desempregado); 

relativamente ao Meio de transporte utilizado na deslocação, foram definidas duas 

novas categorias designadas por “Automóvel” (agrupando as categorias originais 

Automóvel próprio, Automóvel de familiares, Automóvel de amigos e Táxi) e “Outro” 

(agrupando as categorias originais Transporte público e Deslocação a pé); relativamente 

aos Familiares acompanhados ao SAP, foram definidas duas novas categorias 

designadas por “Ascendentes ou Colaterais” (agrupando as categorias originais Pais, 

Cônjuge e Irmãos) e “Outros” (agrupando todas as outras categorias com excepção dos 

Filhos); no que se refere ao Motivo de recurso ao SAP, definiu-se uma nova categoria 

designada por “Outro” (agrupando as categorias originais Agressão e Outro); finalmente, 

no que se refere ao Tempo de espera, o intervalo acima de 2h, por só ter uma 

observação, foi agregado ao intervalo entre 1h e 2h, definindo-se uma nova classe de 

“tempo Superior a 1h”. Com estes agrupamentos, consegue-se um número de categorias 

menor e mais adequado ao ajustamento da regressão, não se perdendo informação 

relevante e ganhando-se em ordenação da análise.  

 

4.1—ANÁLISE E DISCUSSÃO INDIVIDUAL DAS QUESTÕES DA SATISFAÇÃO  

Após a apresentação dos dados, procuraremos agora neste sub capítulo detectar quais 

das questões 1 a 15 do questionário constituem efectivamente causas das respostas dos 

utentes às questões da satisfação, ou seja, iremos definir um modelo que permita 

explicar essas respostas em função daquelas questões. Poderemos obter assim uma 

explicação de quais as características dos utentes que são importantes para a formação 

das respostas às questões da satisfação e de que forma se processa essa influência. 

Para este efeito, iremos definir e estimar modelos de regressão logística de 

multicategoria, também designados por policotómicos (anexo II). Em particular, e uma 

vez que a resposta a estas questões é uma variável qualitativa ordinal pois assume as 

categorias ordenadas (por ordem crescente) “Nunca”, “Às vezes” e “Sempre”, ou 

“Insatisfeito”, “Nem satisfeito/Nem insatisfeito” e “Satisfeito”, iremos utilizar modelos de 

regressão logística acumulados para respostas ordinais. Estes modelos irão permitir 

concluir quais as variáveis que efectivamente influenciam a resposta dos utentes às 

questões da satisfação e em que sentido. Ou seja, a variável explicada (resposta) é o 

quociente entre a probabilidade de um utente dar uma determinada resposta ou maior 

(por exemplo, “Sempre”) e a probabilidade de ele dar uma resposta menor (“Às vezes” ou 
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“Nunca”, no exemplo); as variáveis explicativas do modelo (regressores) são idade, 

género, estado civil, escolaridade, profissão, local de residência, meio de transporte 

utilizado, frequência e motivo de recurso ao serviço, acompanhamento de familiares, o 

tempo de espera, profissional de saúde do primeiro atendimento e o tipo de cuidados de 

enfermagem recebidos. 

Este sub capítulo está organizado pelas 26 perguntas da segunda parte do questionário 

referentes à escala de satisfação (SUCECS26).  

“Relativamente à informação que achou necessária para lidar com as suas 

necessidades em cuidados de enfermagem, os enfermeiros forneceram-lhe toda, 

alguma ou nenhuma informação?” 

A estimação do modelo leva a concluir que as únicas variáveis explicativas a reter neste 

modelo (aquelas cujos parâmetros estimados são estatisticamente significativos), ou 

seja, aquelas que efectivamente afectam as respostas dos utentes, são as Habilitações 

literárias (distinguindo-se o Ensino Básico), a Distância, a Frequência de recurso ao SAP 

no ano anterior, o Profissional de saúde do primeiro atendimento e os Cuidados de 

enfermagem recebidos pelos utentes (distinguindo-se apenas as OATP2. O quadro 

seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão logística, onde 

Frequência designa a Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, Enfermeiro 

designa o Enfermeiro como Profissional de saúde do primeiro atendimento e OATP2 

designa as Outras atitude terapêuticas prescritas. 

                         Quadro nº17 Fornecimento de Informação Pelos Enfermeiros 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Ensino Básico     -0.652 0.291         5.029 0.025 
Distância     -0.063 0.016       14.623 0.000 
Frequência      0.100 0.038         6.993 0.008 
Acidente      0.913 0.423         4.653 0.031 
Enfermeiro      0.629 0.326         3.713 0.054 
OATP2      0.695 0.300         4.799 0.021 

 

Com excepção do parâmetro estimado da variável Enfermeiro, os valores-p (anexo II) de 

todos os outros parâmetros estimados são claramente inferiores a 5% (o nível de 

significância adoptado), mostrando que as variáveis explicativas indicadas no quadro 
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afectam significativamente a variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos 

utentes a esta questão (como o valor-p do parâmetro estimado associado à variável 

Enfermeiro é apenas ligeiramente superior a 5%, optámos por mantê-la no modelo).  

Assim, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende 

positivamente da Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, do Acidente, do 

Enfermeiro e das OATP2 e negativamente do Ensino Básico e da Distância, ou seja: 

Ensino Básico 

Os utentes com o Ensino Básico respondem positivamente a esta questão menos vezes 

do que os que têm quaisquer outros níveis de habilitações, o que significa que recebem 

menos frequentemente dos enfermeiros informações a este respeito. Com efeito, de 

acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva 

mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes com 

Ensino Básico é 52.0e 652.0 =−  vezes a dos utentes com outros níveis de habilitação 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de metade, o que mostra 

que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. 

Portanto, os utentes com o ensino básico afirmam receber este tipo de informação menos 

frequentemente do que os outros.  

Embora haja preocupação por parte dos enfermeiros em proporcionar informação de 

forma individualizada e adequada ao nível de escolaridade dos utentes, estes podem não 

a perceber e em consequência referir que não a receberam, particularmente os de 

escolaridade mais baixa, outras vezes mesmo tendo dúvidas não fazem perguntas, “não 

compreender ou não lembrar o que lhes foi dito parece resultar do facto de, 

frequentemente, os doentes não fazerem perguntas, mesmo quando têm dúvidas sobre a 

informação que lhes está a ser transmitida” (Melo, 2005:71). 

Distância  

Os utentes que residem mais afastados respondem positivamente a esta questão menos 

vezes do que os que residem mais próximos. Relativamente à distância da residência dos 

utentes ao CS, de acordo com o modelo, a relação entre a probabilidade de uma 

resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes 

dos utentes é 94.0e 063.0 =−  vezes a dos utentes que estejam 1 km mais próximos do CS 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, por cada km de aumento da 
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distância ao CS aquela relação diminui em 0.94 (mantendo as restantes variáveis 

constantes). Note-se que esta relação está muito próxima de 1 (0.94 é muito próximo de 

1), significando que 1 km quase não altera as respostas dos utentes, o que seria de 

esperar, pois, com os actuais meios de transporte, 1 km de distância não tem quase 

relevância.  

Ferreira (2005) num estudo realizado sobre “A voz dos utilizadores dos Centros de 

Saúde”, refere que os utentes estão “muito insatisfeitos com os aspectos organizacionais 

e de acesso ao centro de saúde.” (Ferreira, 2005:65). Quanto à acessibilidade e 

continuidade de cuidados, existe uma correlação positiva com a satisfação, assim como a 

disponibilidade e a adequação dos cuidados (Cleary e McNeil, 1988). Pelo contrário, a 

ausência de uma resposta eficaz cria desconfiança e insatisfação, por vezes difícil de 

ultrapassar. 

É relevante ainda testar se existe alguma relação entre a distância da residência dos 

utentes ao CS e o número de vezes que a ele recorrem. Mais especificamente, 

pretendemos testar se a frequência de recurso ao SAP diminui com a distância, ou seja, 

se os utentes que residem mais afastados recorrem ao SAP menos vezes. Para este 

efeito, utilizamos o teste não paramétrico de Spearman (anexo II), tendo obtido um 

coeficiente de correlação de -0.34, a que corresponde um valor-p de 0.09, significativo a 

um nível de significância de 10%. Em consequência, rejeita-se a hipótese de inexistência 

de correlação, concluindo-se pelo contrário que existe uma correlação de sentido inverso 

entre a distância e a frequência de recurso ao SAP, o que significa que, quanto maior a 

distância da residência dos utentes ao CS, menor é o recurso a este. Não obstante, é de 

referir que esta relação não é muito forte, o que se observa pelo valor do coeficiente de 

correlação de Spearman, que não é muito elevado em valor absoluto, e pelo valor-p do 

teste, significativo apenas a 10% de significância. Portanto, conclui-se que quando a 

distância ao CS aumenta, a frequência de recurso diminui, o que explica que os utentes 

afirmem que receberam este tipo de informação um pouco menos frequentemente.  

Frequência 

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente. Esta conclusão é compreensível, pois é natural que um utente que 

recorre ao SAP com maior frequência obtenha mais informação, até por observação 

mais cuidada do que se passa à sua volta, e porque a informação é repetida de cada vez 

que ele recorre ao SAP. Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, 
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de acordo com o modelo, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais 

vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 

11.1e 100.0 =  vezes a dos utentes que tenham recorrido ao SAP uma vez menos, 

(mantendo as restantes variáveis constantes) ou seja, por cada vez que os utentes 

recorrem ao SAP, aquela relação aumenta em 1.11 (mantendo as restantes variáveis 

constantes). Note-se que esta relação está próxima de 1 (1.11 é muito próximo de 1), 

significando que uma vez apenas pouco altera as respostas dos utentes, o que seria de 

esperar, pois uma visita a mais ao SAP é pouco.  

Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao SAP aumenta, os utentes 

afirmam que recebem este tipo de informação mais frequentemente. Esta constatação 

faz sentido, pois é natural que os utentes se tornem mais atentos à medida que vão 

recorrendo ao SAP mais frequentemente, solicitando e obtendo por isso mais informação 

e prestando mais atenção à mesma.      

Acidente                    

Os utentes que recorreram ao SAP por acidente respondem positivamente a esta 

questão mais vezes do que os que recorreram por “outros motivos”. Relativamente ao 

motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta 

positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por acidente é 

49.2e 913.0 =  vezes a dos utentes que recorreram por “outros motivos” (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de duas vezes e meia, o que mostra que 

os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos.  

Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam que recebem este tipo de 

informação mais frequentemente do que os outros e é compreensível que assim seja, 

pois os utentes que recorrem ao SAP por acidente necessitam por exemplo de 

tratamento de feridas resultantes do acidente, o que implica a explicação do tratamento, 

dos cuidados após o mesmo e a continuidade dos tratamentos até à completa 

recuperação. Tudo isto implica que lhe seja fornecida informação adequada para lidar 

com as necessidades em cuidados de enfermagem.  

Enfermeiro 

Os utentes que foram atendidos por um enfermeiro em primeiro lugar respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que foram atendidos por um médico 

em primeiro lugar. Relativamente ao profissional de saúde do primeiro atendimento, de 
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acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva 

mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes 

atendidos por um enfermeiro em primeiro lugar é 88.1e 629.0 =  vezes a dos utentes 

atendidos por um médico em primeiro lugar (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, cerca de duas vezes, o que mostra que os primeiros dão uma 

resposta positiva muito mais vezes do que os segundos.  

Esta conclusão mostra que os utentes que foram atendidos pelo enfermeiro em primeiro 

lugar afirmam que recebem este tipo de informação mais frequentemente do que os que 

foram atendidos pelo médico em primeiro lugar, o que é perfeitamente compreensível 

pois a informação incide sobre cuidados de enfermagem. Segundo Neto [et al] 

(2003:227) “o utente apresenta um grau de satisfação mais elevado quando o enfermeiro 

(…) lhe presta informações de modo simpático e com linguagem clara.” 

 OATP2  

Os utentes que receberam OATP2 respondem positivamente a esta questão mais vezes 

do que aqueles a quem foram aplicados outros tipos de cuidados. Relativamente aos 

cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que receberam OATP2 é 

00.2e 695.0 =  vezes a dos utentes que receberam outros tipos de cuidados (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, duas vezes, o que mostra que os primeiros dão 

uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos.  

Esta conclusão mostra que os utentes que receberam OATP2, afirmam que recebem 

este tipo de informação mais frequentemente do que os outros. A explicação dos 

cuidados parece tornar-se mais necessária devido ao facto de ser preciso explicar ao 

utente o que irá ser feito (por exemplo, uma nebulização ou uma algaliação) para assim 

se conseguir a sua colaboração. Segundo Neto [et al] (2003:227) “o utente apresenta um 

grau de satisfação mais elevado quando o enfermeiro lhe explica o que lhe vai fazer.” 
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“Sentiu que os enfermeiros se preocuparam em fazer os ensinos que necessitava 

para lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem?” 

 A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo (aquelas cujos parâmetros estimados 

são estatisticamente significativos), ou seja, aquelas que efectivamente afectam as 

respostas dos utentes, são as Habilitações literárias (distinguindo-se o Ensino 

Secundário/Superior), a Distância, a Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, o 

Acompanhamento de familiares ao SAP (distinguindo-se apenas o acompanhamento de 

“Outros familiares”), o Motivo de recurso ao SAP (distinguindo-se o Acidente) e os 

Cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes (distinguindo-se apenas as OATP2). O 

quadro seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão logística, 

onde se continua a utilizar as mesmas designações do modelo anterior e onde Ensino 

Sec/Sup designa o Ensino Secundário/Superior. 

Quadro nº18  Fazer os Ensinos 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Ensino Sec/Sup      0.805 0.036 4.895 0.027 
Distância     -0.032 0.014 5.396 0.020 
Frequência      0.136 0.038 12.818 0.000 
Outros familiares  -16.777  3.911 x 10-9   1.840 x 1019 0.000 
Acidente      1.424 0.038 14.065 0.000 
OATP2      0.823 0.030 7.703 0.006 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, 

mostrando que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a 

variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Assim, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente do 

Ensino Secundário/Superior, da Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, do 

acompanhamento dos filhos ao SAP, do Enfermeiro e das OATP2 e negativamente do 

acompanhamento de “outros familiares” ao SAP, ou seja: 
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Ensino Secundário/Superior 

Os utentes com o Ensino Secundário/Superior respondem positivamente a esta questão 

mais vezes do que os que têm qualquer dos outros níveis de habilitações, o que significa 

que são mais exigentes relativamente a esta questão e, em consequência, solicitam mais 

frequentemente aos enfermeiros que os ensinem a lidar com as suas necessidades em 

cuidados de enfermagem. Por outro lado devido ao seu grau de escolaridade mais 

elevado assimilam melhor a informação sobre os ensinos de que necessitam.  

Ferreira (2005) refere no seu estudo que os mais jovens e os de mais elevada 

escolaridade são os mais exigentes relativamente à informação. Com efeito, de acordo 

com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais 

vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes com 

Ensino Secundário/Superior é 24.2e 805.0 =  vezes a dos utentes com outros níveis de 

habilitação (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, mais de duas vezes, o 

que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os 

segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam que são ensinados 

mais frequentemente do que os outros, embora na realidade os enfermeiros façam 

ensinos a todos os utentes, adaptando a informação ao nível da escolaridade.  

Distância  

Os utentes que residem mais afastados respondem positivamente a esta questão menos 

vezes do que os que residem mais próximos. Como já foi referido quando a distância ao 

CS aumenta, a frequência de recurso diminui, daí os utentes afirmarem que receberam 

este tipo de informação um pouco menos frequentemente. Relativamente à distância da 

residência dos utentes ao CS, de acordo com o modelo, a relação entre a probabilidade 

de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos 

vezes dos utentes é 97.0e 032.0 =−  vezes a dos utentes que estejam 1 km mais próximos 

do CS (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, por cada km de aumento 

da distância ao CS aquela relação diminui em 0.97 (mantendo as restantes variáveis 

constantes). Note-se que esta relação está muito próxima de 1 (0.97 é muito próximo de 

1), significando que 1 km quase não altera as respostas dos utentes. Portanto, conclui-se 

que quando a distância ao CS aumenta, os utentes afirmam que são ensinados um 

pouco menos frequentemente.  
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Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente. Esta conclusão é compreensível, pois é natural que um utente que 

recorre ao SAP com maior frequência seja melhor ensinado devido à experiência que vai 

adquirindo e acumulando ao longo dos vários ensinos efectuados, de cada uma das 

vezes, tornando-se assim mais exigente neste domínio.  

Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, de acordo com o modelo, 

a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 15.1e 136.0 =  vezes a dos utentes que 

tenham recorrido ao SAP uma vez menos (mantendo as restantes variáveis constantes), 

ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela relação aumenta em 1.15 

(mantendo as restantes variáveis constantes). Note-se que esta relação está próxima de 

1 (1.15 é muito próximo de 1), significando que uma vez apenas pouco altera as 

respostas dos utentes, o que seria de esperar, pois uma visita a mais ao SAP é pouco. 

Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao SAP aumenta, os utentes 

afirmam que são ensinados em relação aos cuidados mais frequentemente. 

Outros Familiares 

Os utentes que acompanharam “outros familiares” ao SAP respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que não os acompanharam, o que se deve 

provavelmente a um maior distanciamento em relação a estes familiares (recorde-se 

quais são os incluídos nesta categoria), conduzindo a menor atenção e exigência a este 

respeito. Por outro lado, o enfermeiro do SAP lida com obstáculos de vária ordem que o 

impede por vezes de ir ao encontro dos “outros familiares” do utente que, quando não 

são recebidos na admissão deste, permanecem no exterior, distantes do enfermeiro.  

O enfermeiro dá prioridade às prescrições médicas, o que leva a que o familiar seja 

atendido apenas quando o enfermeiro tem disponibilidade. Mas, o tempo consumido com 

a execução das tarefas é muitas vezes demasiado, dificultando o atendimento do familiar 

que pode nem sequer chegar a ser atendido pelo enfermeiro.  

Relativamente ao acompanhamento dos “Outros familiares” ao SAP, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que acompanham 

“outros familiares” ao SAP é 8777.16 1017.5e −− ×=  (que pode ser aproximado a zero) vezes 
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a dos utentes que não os acompanham (mantendo as restantes variáveis constantes), ou 

seja, é muitíssimo menor, quase ínfima. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes 

afirmam que são ensinados muito menos frequentemente do que os outros.  

Acidente 

Os utentes que recorreram ao SAP por motivo de acidente respondem positivamente a 

esta questão mais vezes do que os que recorreram por “outros motivos”. Tal como já foi 

referido na questão anterior, estes utentes necessitam de outros cuidados o que leva a 

que lhes seja fornecida mais informação.  

Relativamente ao motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por acidente 

é 15.4e 424.1 =  vezes a dos utentes que recorreram por “outros motivos” (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, mais de quatro vezes, o que mostra que os 

primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta 

conclusão é idêntica à da questão anterior e mostra que os primeiros utentes afirmam 

que são ensinados muito mais frequentemente do que os outros. 

OATP2  

Os utentes a quem foram aplicadas OATP2 respondem positivamente a esta questão 

mais vezes do aqueles a quem foram aplicados outros tipos de cuidados. Relativamente 

aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o modelo 

estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a 

probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que receberam 

OATP2 é 28.2e 823.0 =  vezes a dos utentes que receberam outros tipos de cuidados 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, um pouco mais de duas vezes, o 

que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os 

segundos. Esta conclusão é idêntica à da questão anterior e mostra que os primeiros 

utentes afirmam que são ensinados mais frequentemente do que os outros. 
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“Relativamente à informação, os enfermeiros preocupavam-se em envolver os 

seus familiares ou as pessoas mais próximas (explicando a sua situação e como o 

podiam ajudar quando necessitava)?” 

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo (aquelas cujos parâmetros estimados 

são estatisticamente significativos), ou seja, aquelas que efectivamente afectam as 

respostas dos utentes, são o Agregado familiar (distinguindo-se o Outro), a Frequência 

de recurso ao SAP no ano anterior, o Acompanhamento de familiares ao SAP 

(distinguindo-se o acompanhamento de Filhos), o Motivo de recurso ao SAP 

(distinguindo-se os Outros), o Tempo de espera (distinguindo-se o tempo entre 30m e 1h 

e o tempo Superior a 1h) e os Cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes 

(distinguindo-se as OATP2 e o INF3). O quadro seguinte mostra os resultados da 

estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 19 Envolvimento de Familiares ou de Pessoas Próximas 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
Qui-quadrado 

 
Valor-p 

Outros  familiares      
     -1.055 

 
      0.054 

 
    3.776 

 
0.052 

Frequência       0.196       0.004   21.041 0.000 
Filhos      -1.480       0.043   12.481 0.000 
Outros motivos      -1.765       0.077     5.221 0.022 
Entre 30m e 1h      -1.519       0.051     8.950 0.003 
> 1h    -16.829      2.406 x 10-8     4.891 x 1017 0.000 
OATP2       0.690       0.034     4.058 0.044 
INF3       1.176       0.038     9.437 0.002 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5% com 

excepção do associado à variável Outro agregado familiar que optámos por manter no 

modelo pelo facto de este valor-p ser apenas ligeiramente superior a 5%, o nível de 

significância adoptado. Assim, conclui-se que as variáveis explicativas indicadas no 

quadro afectam significativamente a variável explicada do modelo, ou seja, a resposta 

dos utentes a esta questão. Então, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que 

a resposta depende positivamente da Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, 
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das OATP2 e INF3. E negativamente do Outro agregado familiar, do Acompanhamento 

dos filhos ao SAP, dos “Outros motivos” de recurso ao SAP e do Tempo de espera entre 

30m e 1h bem como o tempo de espera acima de 1h, ou seja: 

Outros Familiares 

Os utentes cujo agregado familiar é o “Outro” respondem positivamente a esta questão 

menos vezes do que os que vivem numa família nuclear, o que é compreensível, porque 

estes últimos têm necessariamente ligações mais estreitas do que os primeiros, 

procurando por isso maior envolvimento e mais informação. Com efeito, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que cujo 

agregado familiar é outro é 35.0e 055.1 =−  vezes a dos utentes com família nuclear 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de um terço, o que mostra 

que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos.  

Esta conclusão mostra que o envolvimento dos familiares dos primeiros utentes é muito 

menor do que o dos familiares dos outros, demonstrando o maior distanciamento ou a 

indisponibilidade do enfermeiro para procurar o familiar pois este muitas vezes nem 

chega a entrar no consultório, aguardando na sala de espera. 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente. À semelhança das questões anteriores, esta conclusão também faz 

sentido, pois os utentes que recorrem ao SAP mais vezes acabam por ter maior 

envolvimento com os enfermeiros e por os questionar mais vezes, obtendo assim maior 

informação. A resposta a esta questão aponta no mesmo sentido da resposta à primeira 

questão.  

Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, de acordo com o modelo, 

a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade 

de uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 22.1e 196.0 =  vezes a dos utentes 

que tenham recorrido ao SAP uma vez menos (mantendo as restantes variáveis 
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constantes), ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela relação 

aumenta em 1.22. Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao SAP 

aumenta, os utentes afirmam que os seus familiares são mais envolvidos. Esta 

constatação faz sentido, pois é natural que os familiares dos utentes vão sendo mais 

envolvidos à medida que o número de vezes de recurso ao SAP aumenta. 

Filhos 

Os utentes que acompanharam os filhos ao SAP respondem positivamente a esta 

questão menos vezes do que utentes que não os acompanharam, o que parece 

contraditório com conclusões anteriores. A explicação para esta conclusão reside 

provavelmente no facto de as pessoas que costumam acompanhar os filhos não terem 

“outros familiares” que possam ser envolvidos pois os seus familiares mais próximos são 

esses mesmos filhos, que ainda não têm idade para isso. Isto é, essas pessoas é que 

costumam ser envolvidas quando se trata dos seus filhos, mas não se passa o inverso, 

devido à idade destes. Relativamente ao acompanhamento dos filhos ao SAP, a relação 

entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma 

resposta positiva menos vezes para os utentes que acompanham os filhos ao SAP é 

23.0e 480.1 =−  vezes a dos utentes que não os acompanham (mantendo as restantes 

variáveis constantes). Esta conclusão mostra que os primeiros utentes dizem que os 

seus familiares são envolvidos menos frequentemente do que os outros utentes. 

Outros Motivos 

Os utentes que recorreram ao SAP devido a “outros motivos” (agressão e outros) 

respondem positivamente a esta questão menos vezes do que os que recorreram por 

motivo de doença ou acidente. Uma possível explicação para este facto é ou o 

encobrimento por parte dos próprios utentes relativamente aos seus familiares de 

situações deste tipo ou nem sequer serem acompanhados ao SAP por nenhum familiar. 

Relativamente ao motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por “outros 

motivos” é 17.0e 765.1 =−  vezes a dos utentes que recorreram por doença ou acidente 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, menos de 20%, o que mostra que 

os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que os familiares dos primeiros utentes são envolvidos muito menos 

frequentemente do que os outros. 
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Tempo de Espera entre 30m e 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos entre 30m e 1h ou mais de 1h respondem 

positivamente a esta questão menos vezes do que os que demoraram menos a serem 

atendidos. Em primeiro lugar, note-se que estes são os utentes com maior tempo de 

espera e verifica-se que eles consideram que os seus familiares são envolvidos menos 

frequentemente do que os que tiveram que esperar menos. Esta conclusão compreende-

se porque os utentes que são atendidos mais rapidamente (especialmente os que têm 

que ser atendidos imediatamente) são os casos mais graves e urgentes e que 

necessitam do acompanhamento e envolvimento de familiares por incapacidade da 

própria pessoa. A gravidade destes casos implica que o próprio utente esteja 

incapacitado ou diminuído, sendo por isso imprescindível o recurso a “outros familiares”, 

o que não se passa com aqueles que demoram mais a serem atendidos. Estes últimos 

não se encontram habitualmente incapacitados, estando pelo contrário com capacidade 

de auto-controle (motivo pelo qual o seu atendimento pode esperar), dispensando por 

isso o recurso a familiares.  

Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que esperaram entre 30m e 1h é 

22.0e 519.1 =−  vezes a dos utentes que tiveram outros tempos de espera (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de um quinto apenas, o que mostra que 

os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam que os seus familiares são 

envolvidos muito menos frequentemente do que os outros. 

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta 

positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de 1h é 8828.16 1092.4e −− ×=  

que pode ser aproximado a zero vezes a dos utentes que tiveram outros tempos de 

espera (mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão 

uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra 

que os primeiros utentes afirmam que os seus familiares são envolvidos muito menos 

frequentemente do que os outros.  
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OATP2 ou INF3 

Os utentes a quem foram aplicadas OATP2 ou INF3 respondem positivamente a esta 

questão mais vezes do aqueles a quem foram aplicados outros tipos de cuidados. É 

compreensível que assim seja, pois a administração dos primeiros leva a maiores 

explicações por parte dos enfermeiros não só aos utentes (o que já foi observado nas 

questões anteriores), como também aos próprios familiares. Simultaneamente, dar 

informação é um cuidado claramente relacionado com esta questão, o que torna natural 

a conclusão agora obtida. 

 Relativamente aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que receberam 

OATP2 é 99.1e 690.0 =  vezes a dos utentes que receberam outros tipos de cuidados 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, um pouco mais de duas vezes, o 

que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os 

segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam que os seus 

familiares são envolvidos mais frequentemente do que os outros. 

De forma semelhante, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais 

vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que 

receberam o cuidado INF3 é 24.3e 176.1 =  vezes a dos utentes que receberam outros 

tipos de cuidados (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, mais de três 

vezes, o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do 

que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam que os seus 

familiares são envolvidos mais frequentemente do que os outros. 
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“Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre os serviços 

que tem à sua disposição (ex. RX, consultas de: diabetes, hipertensão, vacinação, 

tratamentos, ou serviço social...)?” 

 A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo (aquelas cujos parâmetros estimados 

são estatisticamente significativos), ou seja, aquelas que efectivamente afectam as 

respostas dos utentes, são a Frequência de recurso ao Serviço no ano anterior e o 

Motivo de recurso ao SAP (distinguindo-se o Acidente). O quadro seguinte mostra os 

resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 20 Informação Sobre Serviços                                                               

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
Estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Frequência       0.196 0.044 19.330 0.000 
Acidente       3.642 0.469 60.300 0.000 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, 

mostrando que estes são estatisticamente significativos. Assim, conclui-se que as 

variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a variável 

explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente da 

Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e do Acidente, ou seja: 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente. À semelhança das questões anteriores, esta conclusão também faz 

sentido, pois os utentes que recorrem ao SAP mais vezes acabam por obter maior 

informação sobre todos os serviços disponíveis, até porque mais visitas ao SAP podem 

significar vários problemas que necessitam de serviços diferentes. A resposta a esta 

questão é portanto muito semelhante à anterior, conforme seria de esperar.  

Tal como no estudo de Ribeiro (2003) isto parece indicar que os utentes que mais vezes 

frequentam o serviço avaliaram de forma mais positiva a transmissão da informação 

sobre os recursos disponíveis. Assim, de acordo com o modelo estimado, relativamente 

à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, a relação entre a probabilidade de uma 
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resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes 

dos utentes é 22.1e 196.0 =  vezes a dos utentes que tenham recorrido ao SAP uma vez 

menos (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, por cada vez que os 

utentes recorrem ao SAP, aquela relação aumenta em 1.22 (mantendo as restantes 

variáveis constantes). Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao SAP 

aumenta, os utentes afirmam que os enfermeiros se preocupam mais em lhes prestar 

informação sobre os serviços. Esta constatação faz sentido, pois é natural que à medida 

que aumenta o número de vezes de recurso ao SAP, aumente também a informação 

prestada sobre os serviços aos utentes, pois estes vão necessitando e solicitando-a 

mais. 

Acidente 

Os utentes que recorreram ao SAP devido a acidente respondem positivamente a esta 

questão mais vezes do que os que recorreram por “outros motivos”. Uma possível 

explicação para este facto é a necessidade de recurso a diversos serviços que um 

acidente habitualmente implica como, por exemplo, os Raios X, a sala de vacinas e a de 

tratamentos para a continuidade dos cuidados.  

Relativamente ao motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por acidente 

é 17.38e 642.3 =  vezes a dos utentes que recorreram pelos motivos doença ou outro 

(mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão uma 

resposta positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os 

primeiros utentes afirmam receber informação sobre os serviços muito mais 

frequentemente do que os outros. 

 “Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre a forma 

como pode utilizar os serviços de saúde disponíveis (como e quando os deve 

utilizar)?” 

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste  modelo (aquelas cujos parâmetros estimados 

são estatisticamente significativos), ou seja, aquelas que efectivamente afectam as 

respostas dos utentes, são a Profissão, a Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, 

o Acompanhamento de familiares ao SAP (distinguindo-se apenas o acompanhamento 
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de “Outros familiares”) e o Tempo de espera (distinguindo-se apenas o tempo Superior a 

1h). O quadro seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 21 Informação Sobre a Forma de Utilização dos Serviços 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
Estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Inactivo       -0.929    0.046   4.047 0.044 
Frequência        0.190    0.005 17.636 0.000 
Outros familiares       -15.824 2.846 x 10-7   3.092 x 1015 0.000 
> 1h        2.010   0.095    4.496 0.034 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, 

mostrando que estes são estatisticamente significativos. Assim, conclui-se que as 

variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a variável 

explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende negativamente de 

ser Inactivo e do Acompanhamento de “outros familiares” ao SAP e depende 

positivamente da Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e do Tempo de espera 

superior a 1h, ou seja: 

Inactivos 

Os utentes inactivos respondem positivamente a esta questão menos vezes do que os 

activos. Esta conclusão faz sentido, pois é natural que as pessoas incluídas nesta classe 

(reformados, domésticas, desempregados) sejam as que têm escolaridade mais baixa, 

são menos exigentes e questionem menos os enfermeiros, recebendo por isso menos 

informação, ou então receberam-na mas não a perceberam, ou ainda será uma forma de 

justificarem a frequência de recurso ao SAP mesmo sem motivo de urgência, uma vez 

que estes utentes inactivos são os que têm maior frequência de recurso, como em baixo 

se pode verificar.  

Assim, de acordo com o modelo estimado, relativamente à situação profissional, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes dos utentes inactivos é 40.0e 929.0 =−  vezes a dos 

utentes activos (mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os 

primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam receber informação sobre a forma de 

utilização dos serviços muito menos frequentemente do que os outros. 
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É também importante investigar se existe alguma relação entre a profissão e o número 

de vezes que os utentes recorrem ao SAP. Mais especificamente, pretendemos testar se 

a frequência de recurso ao SAP é inferior para os utentes activos (utilizando aqui as duas 

categorias profissionais definidas aquando da regressão logística). Para este efeito, 

utilizamos o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, tendo obtido uma 

estatística do teste de 6680.5, a que corresponde um valor-p de 0. Logo, conclui-se que a 

frequência de recurso ao SAP por parte dos utentes activos é significativamente inferior à 

dos inactivos, sendo a diferença muito substancial.  

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente, o que é uma característica que já foi encontrada em questões 

anteriores. Esta conclusão também faz sentido, pois os utentes que recorrem ao SAP 

mais vezes acabam por obter maior informação sobre a forma de utilização dos serviços 

disponíveis. Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, a relação 

entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma 

resposta positiva menos vezes dos utentes é 21.1e 190.0 =  vezes a dos utentes que 

tenham recorrido ao SAP uma vez menos (mantendo as restantes variáveis constantes), 

ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela relação aumenta em 1.21 

(mantendo as restantes variáveis constantes). Portanto, conclui-se que quando a 

frequência de recurso ao SAP aumenta, os utentes afirmam que os enfermeiros se 

preocupam mais em lhes prestar informação sobre a forma de utilização dos serviços. 

Esta constatação faz sentido, pois é natural que à medida que aumenta o número de 

vezes de recurso ao SAP, aumente também a informação prestada sobre a forma de 

utilização dos serviços aos utentes, pois estes vão necessitando e solicitando-a mais. 

Outros Familiares 

Os utentes que acompanharam “outros familiares” ao SAP respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que não os acompanharam, o que se deve 

provavelmente a um maior distanciamento em relação a estes familiares, conduzindo a 

menor atenção e exigência a este respeito ou, além disso, esses “outros familiares” são 

adultos e, por isso, são capazes por si próprios de procurar essa informação, ou ainda 

nem sequer foram atendidos pelo enfermeiro pois ficaram na sala de espera e não 

entraram com o utente aquando da sua admissão.  
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Relativamente ao acompanhamento dos “Outros familiares” ao SAP, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que 

acompanham “outros familiares” ao SAP é 7824.15 1034.1e −− ×=  (que pode ser aproximado 

a zero) vezes a dos utentes que não os acompanham (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, é muitíssimo menor, quase ínfima. Esta conclusão mostra que os 

primeiros utentes recebem informação sobre a forma de utilização dos serviços muito 

menos frequentemente do que os outros. É de sublinhar que estas conclusões são 

também muito parecidas às obtidas na questão anterior, o que reforça a ligação e 

semelhança entre elas. 

Tempo de Espera superior a 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos mais de 1h respondem positivamente a 

esta questão mais vezes do que os que demoraram menos a serem atendidos. Sendo 

estes os utentes com maior tempo de espera, existe disponibilidade para lhe ser 

prestada esta informação mais facilmente.  

Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de 1h é 

46.7e 010.2 =  vezes a dos utentes que tiveram outros tempos de espera (mantendo as 

restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão uma resposta 

positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros 

utentes afirmam receber informação sobre a forma de utilização dos serviços muito mais 

frequentemente do que os outros.  

 “Os enfermeiros procuraram explicar-lhe as coisas de forma compreensível?”.  

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são a Idade, o Meio de transporte (distinguindo-se o 

Outro meio de transporte), a Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, o 

Acompanhamento de familiares ao SAP (distinguindo-se o acompanhamento de “Outros 

familiares”), o Motivo de recurso ao SAP (distinguindo-se os Outros), o Tempo de espera 

(distinguindo-se o tempo entre 30m e 1h e o tempo Superior a 1h) e os Cuidados de 
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enfermagem recebidos pelos utentes (distinguindo-se a AMP4). O quadro seguinte 

mostra os resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 22 Explicação das Coisas 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Idade      -0.020 0.009         4.774 0.029 
Outro transporte       2.666 1.157         5.306 0.021 
Frequência       0.142 0.066         4.687 0.030 
Outros familiares      -3.119 1.222         6.513 0.011 
Outros motivos      -1.787 0.721         6.146 0.013 
Entre 30m e 1h      -1.655 0.438       14.284 0.000 
> 1h       -1.160    0.420         7.641 0.006 
AMP4      -1.893 0.847         4.993 0.025 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo 

que se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam 

significativamente a variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta 

questão. Então, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta 

depende positivamente do Outro meio de transporte e da Frequência de recurso ao SAP 

no ano anterior e negativamente da Idade, do Acompanhamento de “outros familiares” ao 

SAP, dos “Outros motivos” de recurso ao SAP, do Tempo de espera entre 30m e 1h bem 

como o tempo de espera acima de 1h e da AMP4, ou seja: 

Idade  

Os utentes mais idosos respondem positivamente a esta questão menos vezes do que os 

mais novos. É compreensível que assim seja, devido à menor capacidade e rapidez de 

compreensão das coisas por parte das pessoas mais velhas, o que leva a que estas 

considerem que as coisas não lhes foram explicadas convenientemente. Além disso, as 

pessoas de muita idade são habitualmente acompanhadas por outras pessoas mais 

novas, a quem são dadas as explicações (é o caso, por exemplo, de pessoas idosas que 

se fazem acompanhar pelos seus filhos). À medida que a idade avança, a satisfação dos 

utentes diminui, relativamente ao comportamento adoptado pelo enfermeiro na 

transmissão da informação e sobre o modo como tornam esta comunicação eficaz. Esta 

situação pode estar relacionada com o facto de os utentes mais idosos serem também 
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geralmente os de mais baixa escolaridade, dificultando a sua compreensão sobre o que 

lhes é explicado.  

Estes dados confirmam o estudo de Ribeiro (2003) e contrariam os estudos efectuados 

por (McIntyre e Silva, 1999; Gasquet 2000; Ferreira, 2001; Ferreira, 2003; Carvalho, 

2004; Silva, 2005) na medida em que referem que o nível de satisfação aumenta com a 

idade. Com efeito, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de 

uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos 

vezes dos utentes é 98.0e 02.0 =−  vezes a dos utentes que sejam um ano mais jovens 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, por cada ano de idade aquela 

relação diminui em 0.98 (mantendo as restantes variáveis constantes). Note-se que esta 

relação está muito próxima de 1 (0.98 é muito próximo de 1), significando que um ano 

quase não altera as respostas dos utentes, o que seria de esperar, pois um ano de idade 

para pessoas adultas não leva a grandes diferenças. Portanto, conclui-se que, quando a 

idade aumenta, os utentes afirmam receber a explicação das coisas um pouco menos 

frequentemente. 

No seguimento destas conclusões é também importante investigar se existe alguma 

relação entre a idade e a escolaridade, isto é, se são os utentes mais velhos os de 

menor nível de habilitações literárias. Recorremos ao teste de Wilcoxon-Mann-Whitney, 

sendo a hipótese nula a de que a idade dos utentes não depende do nível de 

habilitações literárias e a hipótese alternativa a de que, pelo contrário, os utentes de 

menores habilitações literárias são em geral mais velhos. Assim, dividimos os níveis de 

habilitações em duas categorias: a categoria inferior, agrupando os analfabetos e os que 

têm o Ensino Básico, e a categoria superior, agrupando os que têm o Ensino Secundário 

e Superior.  

A comparação da idade média dos dois grupos de utentes não deixa dúvidas sobre a 

conclusão deste teste pois, com efeito, é de cerca de 62 anos para o primeiro grupo 

(categoria de habilitações inferior) e de cerca de 31 anos para o segundo (categoria 

superior), ou seja, o dobro. Em consequência, a estatística do teste de Wilcoxon-Mann-

Whitney é de 5802.5, conduzindo a um valor-p de 0, conforme seria de esperar, o que 

significa que se conclui que os utentes com o nível de habilitações mais baixo são de 

facto mais velhos. O gráfico seguinte mostra esta conclusão à evidência, pois a caixa-de-

bigodes da idade dos utentes com Ensino Secundário/Superior está claramente abaixo 

da dos outros utentes. 
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Gráfico nº 46 Representação Gráfica da Distribuição da Idade  

Conforme o Nível de Habilitações Literárias 
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Outro Transporte 

Os utentes que utilizaram “Outro Transporte” respondem positivamente a esta questão 

mais vezes do que os que utilizaram outros meios de transporte, o que se pode ficar a 

dever ao facto de os primeiros estarem em melhores condições físicas e psíquicas para 

compreenderem o que lhes é dito. Com efeito, se utilizaram transporte público ou se se 

deslocaram a pé, não poderão encontrar-se muito incapacitados e nem o seu motivo de 

recurso ao SAP é considerado de urgência. Em contraste, basta pensar numa pessoa 

que teve que ser transportada em ambulância por se encontrar em estado grave.  

Relativamente ao meio de transporte utilizado, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que  utilizaram transporte público ou 

se deslocaram a pé é 38.14e 666.2 =  vezes a dos utentes que utilizaram os outros meios 

de transporte (mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os 

primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que a explicação das coisas foi dada aos primeiros muito mais 

frequentemente do que aos outros. 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente, o que se pode explicar pelo facto de os utentes que recorrem ao SAP 

mais vezes acabarem por obter maior informação e consequentemente melhores 
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explicações das coisas, o que está de acordo com a resposta às questões anteriores. 

Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, de acordo com o modelo, 

a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade 

de uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 15.1e 142.0 =  vezes a dos utentes 

que tenham recorrido ao SAP uma vez menos (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela relação 

aumenta em 1.15. Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao SAP 

aumenta, os utentes afirmam ter recebido a explicação das coisas mais frequentemente. 

Outros Familiares 

Os utentes que acompanharam “outros familiares” ao SAP respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que não os acompanharam, o que se deve 

provavelmente a um maior distanciamento em relação a estes familiares, conduzindo a 

menor atenção e exigência a este respeito,  ou nem sequer ter entrado a acompanhar o 

familiar ficando assim distante do enfermeiro à semelhança do que já se observou em 

questões anteriores.  Relativamente ao acompanhamento dos “Outros familiares” ao 

SAP, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma 

resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes 

para os utentes que acompanham “outros familiares” ao SAP é 04.0e 119.3 =−  vezes a dos 

utentes que não os acompanham (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, 

é muito menor. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido a 

explicação das coisas muito menos frequentemente do que os outros. 

Outros Motivos 

Os utentes que recorreram ao SAP devido a “outros motivos” (agressão e outros) 

respondem positivamente a esta questão menos vezes do que os que recorreram por  

motivo de doença ou acidente. Uma possível explicação para este facto é o estado físico 

e emocional dos próprios utentes em situações deste tipo que impossibilita o 

fornecimento da explicação ou não se lembram do que lhes foi dito.  

Vuori (1987) faz referência a alguns factores que podem limitar as investigações sobre a 

satisfação do utente, entre os quais o estado físico e emocional do utente que não ajuda 

no julgamento, o sentimento de dependência que pode conduzi-lo a não expressar 

sentimentos com medo de represálias, a dificuldade em recordar fenómenos passados e 

a dificuldade em medir fenómenos subjectivos.  
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Melo (2005) também refere que a ansiedade e as preocupações aumentam a dificuldade 

de concentração resultando daí o esquecimento do que lhes foi dito. Relativamente ao 

motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta 

positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por “outros motivos” é 

17.0e 787.1 =−  vezes a dos utentes que recorreram por doença ou acidente (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, menos de 20%, o que mostra que os primeiros 

dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta conclusão 

mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido a explicação das coisas muito 

menos frequentemente do que os outros. 

Tempo de espera entre 30m e 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos entre 30m e 1h ou mais de 1h respondem 

positivamente a esta questão menos vezes do que os que demoraram menos a serem 

atendidos. É possível que a menor gravidade destes casos, que leva a que estes utentes 

possam esperar mais tempo, conduza a que os enfermeiros se preocupem menos em 

explicar as coisas, ou que os próprios utentes, apercebendo-se da menor gravidade da 

sua situação, também não se preocupem muito em solicitar essa explicação porque só 

mais tarde é que se apercebem de que precisavam de mais informação ou ainda são 

aqueles utentes aos quais se administrou medicação e não se lhes explicou nada por 

falta de tempo.  

A este respeito, Melo (2005:51) refere que “uma das queixas mais frequentes no hospital 

centra-se na relutância dos doentes em fazer perguntas a um técnico de saúde que 

exibe sinais de estar ocupado.” Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de 

acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva 

mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que 

esperaram entre 30m e 1h é 19.0e 655.1 =−  vezes a dos utentes que tiveram outros 

tempos de espera (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, menos de um 

quinto, o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do 

que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido 

a explicação das coisas muito menos frequentemente do que os outros.  

Tempo de espera superior a 1h 

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta 
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positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de e 1h é 31.0e 16.1 =−  vezes 

a dos utentes que tiveram outros tempos de espera (mantendo as restantes variáveis 

constantes), o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos 

vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam ter 

recebido a explicação das coisas muito menos frequentemente do que os outros.  

AMP4 

Os utentes a quem foi administrada medicação prescrita respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que aqueles a quem foram aplicados outros tipos de 

cuidados. Esta conclusão é compreensível, pois o enfermeiro administra a medicação 

prescrita pelo médico, não fornecendo assim grandes explicações.  

Pelo seu lado, o utente também não as solicita porque associa essa dádiva de 

informação ao médico, pensando que ele é a primeira fonte de informação, tal como 

referido no estudo de Larrabee (2001), em que muitos dos inquiridos ficavam 

surpreendidos aquando das questões efectuadas sobre o fornecimento da informação 

por parte dos enfermeiros, por considerarem o médico o responsável por dar informação 

e não o enfermeiro.  

Relativamente aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que receberam 

medicação prescrita é 15.0e 893.1 =−  vezes a dos utentes que receberam outros tipos de 

cuidados (mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros 

dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta conclusão 

mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido a explicação das coisas muito 

menos frequentemente do que os outros.  

“Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem e se necessário voltavam 

a repetir a informação?” 

 A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são a Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, 

o Acompanhamento de familiares ao SAP (distinguindo-se o acompanhamento de 

“Outros familiares”), o Motivo de recurso ao SAP (distinguindo-se o Acidente) e o Tempo 
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de espera (distinguindo-se o tempo Superior a 1h). O quadro seguinte mostra os 

resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 23 Compreensão pelos Utentes 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Frequência       0.117 0.052         5.024 0.025 
Outros familiares   -21.717 0.824     695.195 0.000 
Acidente       1.500 0.523         8.234 0.004 
> 1h      19.738  0.824     574.249 0.000 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo que 

se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a 

variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente da 

Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, do Acidente e do Tempo de espera acima 

de 1h e negativamente do Acompanhamento de “outros familiares” ao SAP, ou seja: 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente, o que se pode explicar pelo facto de os utentes que recorrem ao SAP 

mais vezes acabarem por estar mais habituados ao tipo de explicações e de linguagem 

utilizados pelos enfermeiros, o que lhes permite compreender melhor essas explicações e 

também porque de cada vez que recorrem ao SAP a informação é repetida.  

Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, de acordo com o modelo 

estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a 

probabilidade de uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 12.1e 117.0 =  vezes a 

dos utentes que tenham recorrido ao SAP uma vez menos (mantendo as restantes 

variáveis constantes), ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela 

relação aumenta em 1.12. Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao 

SAP aumenta, a compreensão dos utentes é melhor. 

Outros Familiares 

Os utentes que acompanharam “outros familiares” ao SAP respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que não os acompanharam, o que se deve 
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provavelmente ao já referido maior distanciamento em relação a estes familiares, 

conduzindo a menor atenção e consequentemente menor compreensão das mensagens 

transmitidas pelos enfermeiros ou ainda porque nem sequer entraram aguardando pelo 

familiar na sala de espera distanciando-se assim do enfermeiro.  

Relativamente ao acompanhamento dos “Outros familiares” ao SAP, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que acompanham 

“outros familiares” ao SAP é 10717.21 1070.3e −− ×=  (que pode ser aproximada a zero) 

vezes a dos utentes que não os acompanham (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, é ínfima. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam 

compreender as coisas muito menos frequentemente do que os outros. 

Acidente  

Os utentes que recorreram ao SAP por motivo de acidente respondem positivamente a 

esta questão mais vezes do que os que recorreram por “outros motivos”. È 

compreensível que assim seja pois os utentes que recorrem ao SAP por acidente, 

necessitam por exemplo de execução de tratamento de feridas resultantes do acidente, o 

que implica a explicação do tratamento, os cuidados após o mesmo e a continuidade dos 

tratamentos até à completa recuperação. Tudo isto implica que seja gasto mais tempo 

com estes utentes e lhes seja fornecida informação adequada para lidar com as 

necessidades em cuidados de enfermagem, sendo fundamental saber se os utentes 

compreenderam bem ou se é necessário repetir a informação. Para Melo (2005), o tempo 

gasto a transmitir informação aumenta a eficácia do conteúdo da mesma, melhorando 

assim o conhecimento e a compreensão por parte dos utentes.  

Relativamente ao motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por acidente 

é 48.4e 5.1 =  vezes a dos utentes que recorreram por “outros motivos” (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de quatro vezes e meia, o que mostra que 

os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que os primeiros utentes compreendem o que lhes é dito muito mais 

frequentemente do que os outros. 
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Tempo de espera superior a 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos mais de 1h respondem positivamente a 

esta questão mais vezes do que os que demoraram menos a serem atendidos. É 

possível que a menor gravidade destes casos, que leva a que estes utentes possam 

esperar mais tempo, conduzam a explicações mais simples o que torna a compreensão 

mais fácil.  

Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de 1h é 

8738.19 1073.3e ×=  vezes a dos utentes que tiveram outros tempos de espera (mantendo 

as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão uma resposta 

positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros 

utentes compreendem o que lhes é dito muito mais frequentemente do que os outros. 

“Os enfermeiros preocupavam-se em dar-lhe informação escrita sobre os assuntos 

que informam ou explicam (panfletos, livros, ou mesmo escrever em papel coisas 

que são importantes para si)?” 

 Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Nunca”, o que significa que a 

resposta a esta questão não depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto 

que, sejam quais forem as características dos utentes, os enfermeiros (quase) nunca lhes 

fornecem informação escrita e em consequência podemos afirmar que o nível de 

satisfação a este respeito é extremamente baixo. Uma possível explicação para estas 

respostas é o facto de a grande maioria dos utentes ser idosa e com um baixo índice de 

escolaridade, o que não lhe permite compreender a informação escrita e leva a que esta 

nem sequer seja fornecida. 

“Os enfermeiros procuraram explicar-lhe os cuidados que lhe prestavam e porque 

era necessário fazê-los?” 

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são o Meio de transporte (distinguindo-se o Automóvel 

e o “Outro transporte”), o Motivo de recurso ao SAP (distinguindo-se os “Outros motivos”), 

o Profissional de saúde do primeiro atendimento, o Tempo de espera (distinguindo-se o 

tempo Superior a 1h) e os Cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes 
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(distinguindo-se apenas as OATP2). O quadro seguinte mostra os resultados da 

estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 24 Explicação dos Cuidados Prestados 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística  
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Automóvel       0.905 0.363        6.228         0.013 
Outro transporte       1.813 0.709        6.530 0.011 
Outros motivos     -1.234 0.611        4.087 0.043 
Enfermeiro      0.857 0.353        5.886 0.015 
> 1h     -3.510  0.907      14.987 0.000 
OATP2     0.720 0.306         5.532 0.019 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo que 

se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a 

variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente do 

Automóvel, do “Outro transporte”, do Enfermeiro e da aplicação de OATP2 e 

negativamente dos “Outros motivos” de recurso ao SAP e do Tempo de espera superior a 

1h ou seja: 

Automóvel  

Os utentes que se deslocaram ao SAP de automóvel ou noutro meio de transporte 

(transporte público ou a pé) respondem positivamente a esta questão mais vezes do que 

os que utilizaram outros meios de transporte, o que se pode compreender pelo facto de 

estes se encontrarem em melhores condições físicas e psíquicas para receberem a 

explicação dos cuidados prestados do que os restantes utentes (que se deslocaram de 

ambulância e serão portanto em geral os casos mais graves, o que dificulta a prestação e 

compreensão das explicações como atrás já foi referido).  

De acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta 

positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os 

utentes que  se deslocaram ao SAP de automóvel é 47.2e 905.0 =  vezes a dos utentes que 

utilizaram outros meios de transporte (mantendo as restantes variáveis constantes), o 

que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva mais vezes do que os segundos. 
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Esta conclusão mostra que a explicação dos cuidados prestados foi dada aos primeiros 

mais frequentemente do que aos outros. 

Outro Transporte  

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade 

de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos 

vezes para os utentes que  utilizaram transporte público ou se deslocaram a pé é 

13.6e 813.1 =  vezes a dos utentes que utilizaram os outros meios de transporte (mantendo 

as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão uma resposta 

positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que a explicação 

dos cuidados prestados foi dada aos primeiros muito mais frequentemente do que aos 

outros. 

Outros Motivos 

Os utentes que recorreram ao SAP devido a “outros motivos” (agressão e outros) 

respondem positivamente a esta questão menos vezes do que os que recorreram por  

motivo de doença ou acidente.  Tal como já foi referido, poderão também ser casos 

graves ou em que o seu estado físico e emocional os impossibilita ou prejudica na 

assimilação do fornecimento de explicações. Consequentemente, estes utentes têm 

dificuldade em recordar as explicações e por isso referem que não as receberam.  

Relativamente ao motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por “outros 

motivos” é 29.0e 234.1 =−  vezes a dos utentes que recorreram por doença ou acidente 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de 30% apenas, o que 

mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os 

segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam receber explicações 

sobre os cuidados prestados muito menos frequentemente do que os outros. 

Enfermeiro  

Os utentes que foram atendidos por um enfermeiro em primeiro lugar respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que foram atendidos por um médico 

em primeiro lugar. Esta conclusão é compreensível, pois trata-se de explicação sobre os 

cuidados de enfermagem prestados e já foi referida anteriormente. Independentemente 

da quantidade e do tipo de informação, esta é indispensável para satisfazer as 
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necessidades do utente (Melo, 2005). Deste modo, para ser mais eficaz, a informação 

sobre os cuidados de enfermagem deve estar direccionada para o utente, focar-se no 

que irá acontecer (informação do procedimento), como ele se irá sentir (informação 

sensorial) e o que poderá fazer para lidar com a situação.  

Relativamente ao profissional de saúde do primeiro atendimento, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes atendidos por um 

enfermeiro em primeiro lugar é 36.2e 857.0 =  vezes a dos utentes atendidos por um 

médico em primeiro lugar (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, um 

pouco mais de duas vezes, o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva 

muito mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes 

afirmam receber explicações dos cuidados prestados mais frequentemente do que os 

outros. 

Tempo de espera superior a 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos mais de 1h respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que demoraram menos a serem atendidos. Esta 

conclusão pode dever-se ao facto de estes utentes serem muitas vezes casos pouco 

complicados (daí o tempo de espera ser mais elevado) e que necessitam de cuidados 

simples (por exemplo só lhes foi administrada medicação) o que leva os enfermeiros a 

prestar-lhes poucas explicações sobre os cuidados.  

Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de 1h é 

03.0e 51.3 =−  vezes a dos utentes que esperaram menos (mantendo as restantes variáveis 

constantes), o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos 

vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes receberam 

explicações sobre os cuidados prestados muito menos frequentemente do que os outros. 

OATP2 

Os utentes a quem foram aplicadas OATP2 respondem positivamente a esta questão 

mais vezes do que aqueles a quem foram aplicados outros tipos de cuidados. A 

explicação dos cuidados parece tornar-se mais necessária devido ao facto de ter de se 
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descrever o que irá ser feito (por exemplo, uma nebulização ou uma algaliação) para 

assim garantir a colaboração do próprio utente.  

A informação sensorial pode ser particularmente importante porque ajuda a normalizar as 

sensações do utente durante os procedimentos; simultaneamente, a informação sobre o 

que ele pode fazer permite também ajudar a reduzir o stress (Melo, 2005).  

Relativamente aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que receberam 

OATP2 é 05.2e 720.0 =  vezes a dos utentes que receberam outros tipos de cuidados 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, duas vezes, o que mostra que os 

primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que os primeiros utentes recebem explicações sobre os cuidados 

prestados mais frequentemente do que os outros. 

 

“No SAP, os enfermeiros preocuparam-se em o informar sobre o funcionamento do 

CS (horários de atendimento, tipo de consultas, a localização das salas de 

enfermagem, de tratamentos, de vacinas...)?” 

 

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste  modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são o Acompanhamento de familiares ao SAP 

(distinguindo-se os “Outros familiares”), o Profissional de saúde do primeiro atendimento, 

o Tempo de espera (distinguindo-se o tempo Superior a 1h) e os Cuidados de 

enfermagem recebidos pelos utentes (distinguindo-se as OATP2, o INF3 e a AMP4). O 

quadro seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão. 
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Quadro nº 25 Informação sobre o Funcionamento do CS                                               

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
VARIÁVEL 

PARÂMETRO 
ESTIMADO 

DESVIO PADRÃO 
ESTIMADO 

ESTATÍSTICA  
QUI-QUADRADO 

 
VALOR-P 

Outros familiares   
 -14.978 

      
1.304 x 10-8 

  
 1.319 x 1018 

 
0.000 

Enfermeiro      1.820      0.057 10.209 0.001 
> 1h    -14.405       5.136 x 10-8   7.866 x 1016 0.000 
AMP4     -1.380      0.059   5.420 0.020 
OATP2     -1.854      0.056 11.023 0.001 
INF3      1.368      0.049   7.725 0.005 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo que 

se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a 

variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente do 

Enfermeiro e de INF3 e negativamente do acompanhamento de “Outros familiares” ao 

SAP, do Tempo de espera superior a 1h, da AMP4 e das OATP2, ou seja: 

Outros Familiares 

Os utentes que acompanharam “outros familiares” ao SAP respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que não os acompanharam, o que, à semelhança 

de questões anteriores, se deve a um maior distanciamento em relação a estes 

familiares, conduzindo a menor interesse por parte destes utentes ou ainda porque nem 

sequer entraram aguardando pelo familiar na sala de espera distanciando-se assim do 

enfermeiro.  

Relativamente ao acompanhamento dos “Outros familiares” ao SAP, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que acompanham 

“outros familiares” ao SAP é 7977.14 1013.3e −− ×=  (que pode ser aproximado a zero) vezes 

a dos utentes que não os acompanham (mantendo as restantes variáveis constantes), ou 

seja, é muitíssimo menor, quase ínfima. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes 

afirmam que são informados sobre o funcionamento do CS muito menos frequentemente 

do que os outros. 
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Enfermeiro  

Os utentes que foram atendidos por um enfermeiro em primeiro lugar respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que foram atendidos por um médico 

em primeiro lugar. É compreensível que os enfermeiros forneçam mais informação sobre 

o funcionamento do CS, para promover a continuidade dos cuidados.  

Relativamente ao profissional de saúde do primeiro atendimento, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes atendidos por um 

enfermeiro em primeiro lugar é 17.6e 820.1 =  vezes a dos utentes atendidos por um 

médico em primeiro lugar (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, mais de 

seis vezes, o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes 

do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes recebem 

informação sobre o funcionamento do CS muito mais frequentemente do que os outros. 

Tempo de espera superior a 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos mais de 1h respondem positivamente a 

esta questão menos vezes do que os que demoraram menos a serem atendidos. À 

semelhança de outras questões, esta conclusão pode ficar a dever-se ao facto de estes 

casos terem pouca gravidade (o que explica o tempo de espera), não necessitando por 

isso do recurso a outros serviços e tratamentos disponíveis no CS, pelo que também não 

lhes é fornecida informação sobre o funcionamento do mesmo.  

Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de 1h é 

7405.14 1055.5e −− ×=  que pode ser aproximado a zero vezes a dos utentes que tiveram 

outros (menores) tempos de espera (mantendo as restantes variáveis constantes), o que 

mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os 

segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes receberam informação sobre 

o funcionamento do CS muito menos frequentemente do que os outros.  
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OATP2, INF3, AMP4 

Os utentes a quem foi administrada medicação, ou foram aplicadas OATP2, respondem 

positivamente a esta questão menos vezes do que aqueles a quem foram aplicados 

outros tipos de cuidados. Pelo contrário, os utentes a quem foi dada informação 

respondem positivamente a esta questão mais vezes do que aqueles a quem foram 

aplicados outro tipo de cuidados. O fornecer informação poderá envolver mais a 

necessidade do conhecimento das normas de funcionamento do CS para a continuidade 

dos cuidados do que os outros cuidados (AMP4 e OATP2).  

Relativamente aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes a quem foi 

administrada medicação é 25.0e 38.1 =−  vezes a dos utentes que receberam outros tipos 

de cuidados (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, um quarto apenas, o 

que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os 

segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido 

informação sobre o funcionamento do CS muito menos frequentemente do que os outros.  

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade 

de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos 

vezes para os utentes que receberam OATP2 é 16.0e 854.1 =−  vezes a dos utentes que 

receberam outros tipos de cuidados (mantendo as restantes variáveis constantes), o que 

mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os 

segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido 

informação sobre o funcionamento do CS muito menos frequentemente do que os outros.  

De forma semelhante, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais 

vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes que 

receberam o cuidado INF3 é 93.3e 368.1 =  vezes a dos utentes que receberam outros tipos 

de cuidados (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, quase quatro vezes, 

o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os 
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segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes afirmam ter recebido 

informação sobre o funcionamento do CS muito mais frequentemente do que os outros. 

 “No SAP, os enfermeiros preocuparam-se em explicar-lhe quais os seus direitos e 

deveres como utente do CS?” 

 Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Nunca” (apenas 1% dos utentes 

respondeu “Às vezes” e ninguém respondeu “Sempre”), o que significa que a resposta a 

esta questão não depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam 

quais forem as características dos utentes, os enfermeiros (quase) nunca lhes explicam 

quais os seus direitos e deveres como utentes do CS e, em consequência, podemos 

afirmar que o nível de satisfação a este respeito é extremamente baixo. Um dos 

obstáculos principais ao fornecimento deste tipo de informação resulta do comportamento 

do próprio utente que, apesar de frequentemente desejar ser esclarecido sobre os seus 

direitos, não se mostra interessado em saber quais os seus deveres, referindo por isso 

que não é informado. 

“No SAP, tem algum enfermeiro que esteja mais ligado a si (a quem se dirige 

quando lá vai e que mostra conhecer melhor a sua situação)?” 

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são as Habilitações literárias (distinguindo-se o Ensino 

Secundário/Superior), a Distância, a  Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e o 

Tempo de espera (distinguindo-se o tempo Superior a 1h). O quadro seguinte mostra os 

resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 26 Enfermeiro mais Ligado ao Utente 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
VARIÁVEL 

PARÂMETRO 
ESTIMADO 

DESVIO PADRÃO 
ESTIMADO 

ESTATÍSTICA  
QUI-QUADRADO 

 
VALOR-P 

Ensino Sec/Sup      1.359 0.442       9.476 0.002 
Distância     -0.089 0.030       8.599 0.003 
Frequência      0.206 0.040      26.249 0.000 
> 1h      2.052 0.850        5.821 0.016 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo que 

se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a 

variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 
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estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente do 

Ensino Secundário/Superior, da Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e do 

Tempo de espera superior a 1h e negativamente da Distância ou seja: 

Ensino Secundário/Superior 

Os utentes com o Ensino Secundário/Superior respondem positivamente a esta questão 

mais vezes do que os que têm qualquer dos outros níveis de habilitações. Este fenómeno 

pode ser explicado, por exemplo, pela sua melhor comunicabilidade, por saberem 

ultrapassar a timidez, ou pelo conhecimento de enfermeiros do SAP conseguido pelo tipo 

de actividade profissional ou de relações sociais, etc, das pessoas com níveis de 

instrução mais elevados.  

Com efeito, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma 

resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes 

para os utentes com Ensino Secundário/Superior é 89.3e 359.1 =  vezes a dos utentes com 

outros níveis de habilitação (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, quase 

quatro vezes, o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes 

do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes têm mais 

frequentemente um enfermeiro mais ligado a eles do que os outros. 

Distância  

Os utentes que residem mais afastados respondem positivamente a esta questão menos 

vezes do que os que residem mais próximos. É compreensível que a proximidade permita 

aos utentes conhecer melhor os enfermeiros do SAP. Como já foi referido na análise da 

primeira pergunta, quando a distância ao CS aumenta, a frequência de recurso diminui, 

levando a que os utentes não tenham um enfermeiro que lhes esteja mais ligado.  

Relativamente à distância da residência dos utentes ao CS, de acordo com o modelo, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 91.0e 089.0 =−  vezes a dos utentes que 

estejam 1 km mais próximos do CS (mantendo as restantes variáveis constantes), ou 

seja, por cada km de aumento da distância ao Centro aquela relação diminui em 0.91 

(mantendo as restantes variáveis constantes). Note-se que esta relação está próxima de 

1 (0.91 é próximo de 1), significando que 1 km pouco não altera as respostas dos 

utentes, o que seria de esperar. Portanto, conclui-se que quando a distância ao CS 

aumenta, os utentes afirmam que têm um enfermeiro que lhes é mais ligado menos 

frequentemente. 
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Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente. Esta conclusão era de esperar, pois é natural que um utente que recorre 

ao SAP com maior frequência acabe por conhecer melhor os profissionais que aí 

trabalham, até porque a equipa de enfermagem do SAP é a mesma desde 2000.  

Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, de acordo com o modelo, 

a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 23.1e 206.0 =  vezes a dos utentes que 

tenham recorrido ao SAP uma vez menos, (mantendo as restantes variáveis constantes) 

ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela relação aumenta em 1.23 

(mantendo as restantes variáveis constantes). Portanto, conclui-se que, quando a 

frequência de recurso ao SAP aumenta, os utentes têm um enfermeiro que lhes é mais 

ligado com maior frequência.  

Tempo de espera superior a 1h  

Os utentes que esperaram para ser atendidos mais de 1h respondem positivamente a 

esta questão mais vezes do que os que demoraram menos a serem atendidos. É natural 

que assim seja, pois os utentes que demoram mais a serem atendidos acabam por ter 

tempo de conhecer melhor os enfermeiros do SAP e até os procuram para conversar se 

eles estiverem disponíveis.  

Relativamente ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que esperaram mais de 1h é 

78.7e 052.2 =  vezes a dos utentes que tiveram tempos de espera inferiores (mantendo as 

restantes variáveis constantes), ou seja, quase oito vezes (mantendo as restantes 

variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito 

mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes têm um 

enfermeiro que lhes é mais ligado muito mais frequentemente do que os outros. 
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“Quando necessita, é fácil contactar com os enfermeiros do SAP (para lhe colocar 

as suas dúvidas)?” 

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são o Género, o Meio de transporte utilizado na 

deslocação (distinguindo-se o automóvel e o outro meio), a Distância, a Frequência de 

recurso ao SAP no ano anterior o Motivo de recurso ao SAP (distinguindo-se os “outros 

motivos” e o acidente) e o Profissional de primeiro atendimento. O quadro seguinte 

mostra os resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 27 Facilidade em Contactar os Enfermeiros 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
VARIÁVEL 

PARÂMETRO 
ESTIMADO 

DESVIO PADRÃO 
ESTIMADO 

ESTATÍSTICA  
QUI-QUADRADO 

 
VALOR-P 

Género feminino 1.141 0.400        8.136 0.004 
Automóvel 1.699 0.505      11.299         0.001 
Outro transporte 1.913 0.848        5.089 0.024 
Distância -0.038 0.017        4.756 0.029 
Frequência 0.167 0.050      11.239 0.001 
Outros motivos -2.544 0.716       12.607 0.000 
Acidente  -2.177 0.566       14.790 0.000 
Enfermeiro 1.203 0.485         6.146 0.013 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo 

que se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam 

significativamente a variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta 

questão. Então, as estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta 

depende positivamente do Género feminino, do Automóvel e do Outro meio de 

transporte, da Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e do Enfermeiro e 

negativamente da Distância, dos “Outros motivos” de recurso ao SAP e do Acidente, ou 

seja: 

Feminino  

Os utentes do género feminino respondem positivamente a esta questão mais vezes do 

que os do género masculino. Com efeito, de acordo com o modelo estimado, a relação 

entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma 

resposta positiva menos vezes para as mulheres utentes é 13.3e 141.1 =  vezes a dos 

homens utentes (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, mais de três 

vezes, o que mostra que as primeiras dão uma resposta positiva muito mais vezes do 
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que os segundos. Esta conclusão mostra que as mulheres utentes têm mais facilidade 

em contactar os enfermeiros do que os homens porque elas também têm maior 

frequência de recurso ao SAP, como em baixo se pode verificar.  

É por isso importante investigar se existe alguma relação entre o género e o número de 

vezes que os utentes recorrem ao SAP. Mais especificamente, pretendemos testar se a 

frequência de recurso ao SAP dos homens é inferior à das mulheres. Para este efeito, 

utilizamos o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, tendo obtido uma 

estatística do teste de 8460, a que corresponde um valor-p de 0.024. Logo, conclui-se 

que a frequência de recurso ao SAP por parte dos homens é significativamente inferior à 

das mulheres.  

Automóvel ou Outro Transporte 

Os utentes que se deslocaram ao SAP de automóvel ou “outro transporte” (transporte 

público ou a pé) respondem positivamente a esta questão mais vezes do que os que 

utilizaram outros meios de transporte, o que se pode compreender pelo facto de estes se 

encontrarem em melhores condições físicas e psíquicas para poderem ter mais 

facilidade em contactar os enfermeiros (que se deslocaram de ambulância e serão 

portanto em geral os casos mais graves, o que dificulta ou mesmo impossibilita 

conseguir maior facilidade em contactar os enfermeiros). Além disso, a possibilidade de 

se deslocar em automóvel ou em transporte público mostra maior disponibilidade para ir 

ao SAP, o que facilita o contacto com os enfermeiros. Pelo seu lado, os utentes que se 

deslocam a pé fizeram-no pelo facto de se encontrarem próximos e a proximidade 

também facilita esse contacto.  

Relativamente ao meio de transporte utilizado, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que se deslocaram ao SAP de 

automóvel é 47.5e 699.1 =  vezes a dos utentes que utilizaram outros meios de transporte 

(mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros dão uma 

resposta positiva mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra que os 

primeiros têm muito maior facilidade em contactar os enfermeiros do que os segundos.  

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de uma  resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta 

positiva menos vezes para os utentes que  utilizaram transporte público ou se 

deslocaram a pé é 77.6e 913.1 =  vezes a dos utentes que utilizaram os outros meios de 
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transporte (mantendo as restantes variáveis constantes), o que mostra que os primeiros 

dão uma resposta positiva muito mais vezes do que os segundos. Esta conclusão mostra 

que os primeiros têm muito maior facilidade em contactar os enfermeiros do que os 

outros, isto é, quanto melhor for a acessibilidade ao SAP maior é a facilidade em 

contactar os enfermeiros. 

Distância  

Os utentes que residem mais afastados respondem positivamente a esta questão menos 

vezes do que os que residem mais próximos. Não será demais relembrar que quanto 

maior é a distância menor é o recurso ao SAP. É perfeitamente natural que a 

proximidade proporcione aos utentes maior facilidade em contactar os enfermeiros, o 

que aliás está em sintonia com outras questões anteriores relacionadas com esta.  

Relativamente à distância da residência dos utentes ao CS, de acordo com o modelo, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 96.0e 038.0 =−  vezes a dos utentes que 

estejam 1 km mais próximos do CS (mantendo as restantes variáveis constantes), ou 

seja, por cada km de aumento da distância ao CS aquela relação diminui em 0.96 

(mantendo as restantes variáveis constantes). Note-se que esta relação está muito 

próxima de 1 (0.96 é muito próximo de 1), significando que 1 km quase não altera as 

respostas dos utentes, o que seria de esperar, pois, com os actuais meios de transporte, 

1 km de distância não tem quase relevância. Portanto, conclui-se que quando a distância 

ao CS aumenta, os utentes têm menor facilidade em contactar os enfermeiros. 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que recorreram menos 

frequentemente. Esta conclusão era de esperar, pois é natural que um utente que 

recorre ao SAP com maior frequência acabe por conhecer melhor os enfermeiros, 

conseguindo maior facilidade em contactá-los, até porque, como já foi referido na 

questão anterior, a equipa de enfermagem do SAP é a mesma desde 2000.  

Relativamente à frequência de recurso ao SAP no ano anterior, de acordo com o modelo, 

a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade 

de uma resposta positiva menos vezes dos utentes é 18.1e 167.0 =  vezes a dos utentes 

que tenham recorrido ao SAP uma vez menos, (mantendo as restantes variáveis 

constantes) ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela relação 
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aumenta em 1.18 (mantendo as restantes variáveis constantes). Note-se que esta 

relação está próxima de 1 (1.18 é muito próximo de 1), significando que uma vez apenas 

pouco altera as respostas dos utentes, o que seria de esperar, pois uma visita a mais ao 

SAP é pouco. Portanto, conclui-se que quando a frequência de recurso ao SAP aumenta, 

os utentes têm mais facilidade em contactar os enfermeiros. Esta constatação faz 

sentido, pois é natural que, à medida que vão recorrendo ao SAP mais vezes, os utentes 

acabem por conhecer melhor os enfermeiros e, em consequência, adquiram maior 

facilidade em contactá-los. 

Outros Motivos ou Acidente 

Os utentes que recorreram ao SAP devido a “outros motivos” ou devido a acidente 

respondem positivamente a esta questão menos vezes do que os que recorreram por 

motivo de doença. Esta conclusão é compreensível, pois o acidente e os “outros 

motivos” são situações menos frequentes (25,5%) do que a doença (74,5%) daí a 

frequência de recurso ao SAP ser menor e consequentemente a facilidade em contactar 

com os enfermeiros do SAP também ser menor.  

Relativamente ao motivo de recurso ao SAP, de acordo com o modelo estimado, a 

relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de 

uma resposta positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por “outros 

motivos” é 079.0e 544.2 =−  vezes a dos utentes que recorreram por doença ou acidente 

(mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, menos de 8%, o que mostra que 

os primeiros dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta 

conclusão mostra que os primeiros utentes têm muito menor facilidade em contactar os 

enfermeiros do que os outros.  

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e a probabilidade de uma resposta 

positiva menos vezes para os utentes que recorreram ao SAP por acidente é 

11.0e 177.2 =−  vezes a dos utentes que recorreram por qualquer outro motivo (mantendo 

as restantes variáveis constantes), ou seja, 11% apenas, o que mostra que os primeiros 

dão uma resposta positiva muito menos vezes do que os segundos. Esta conclusão 

mostra que os primeiros utentes têm muito menor facilidade em contactar os enfermeiros 

do que os outros. 
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Enfermeiro  

Os utentes que foram atendidos por um enfermeiro em primeiro lugar respondem 

positivamente a esta questão mais vezes do que os que foram atendidos por um médico 

em primeiro lugar. Esta conclusão é natural, pois o atendimento por um enfermeiro 

facilita o contacto com estes profissionais.  

Relativamente ao profissional de saúde do primeiro atendimento, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de uma resposta positiva mais vezes e 

a probabilidade de uma resposta positiva menos vezes para os utentes atendidos por um 

enfermeiro em primeiro lugar é 33.3e 203.1 =  vezes a dos utentes atendidos por um 

médico em primeiro lugar (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, mais de 

três vezes, o que mostra que os primeiros dão uma resposta positiva muito mais vezes 

do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes têm muito maior 

facilidade em contactar os enfermeiros do que os outros. 

“Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidade quando lhe 

prestavam cuidados?” 

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Sempre” (apenas 0.5% dos utentes 

respondeu “Às vezes” e 0.5% “Nunca”), o que significa que a resposta a esta questão 

não depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as 

características dos utentes, os enfermeiros (quase) sempre mantêm a privacidade dos 

mesmos e, em consequência, podemos afirmar que o nível de satisfação a este respeito 

é extremamente alto.  

“Quando os enfermeiros lhe prestavam cuidados preocupavam-se em manter um 

ambiente calmo (sem ruído, sem estar a conversar uns com os outros, mantendo-o 

confortável)?” 

 Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Sempre” (ninguém respondeu 

“Nunca” e apenas 3% dos utentes responderam “Às vezes”), o que significa que a 

resposta a esta questão não depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto 

que, sejam quais forem as características dos utentes, os enfermeiros (quase) sempre 

mantêm um ambiente calmo e, em consequência, podemos afirmar que o nível de 

satisfação a este respeito é extremamente alto. 
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“Sentiu que os enfermeiros atenderam-no com simpatia?” 

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Sempre” (apenas 2% dos utentes 

respondeu “Às vezes” e 0.5% “Nunca”) o que significa que a resposta a esta questão não 

depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as 

características dos utentes, o atendimento pelos enfermeiros é (quase) sempre simpático 

e, em consequência, podemos afirmar que o nível de satisfação a este respeito é 

extremamente alto. 

“Sentiu que os enfermeiros davam importância aos seus problemas?” 

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Sempre” (apenas 4% dos utentes 

respondeu “Às vezes” e 1.5% “Nunca”) o que significa que a resposta a esta questão não 

depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as 

características dos utentes, os enfermeiros atribuem (quase) sempre importância aos 

problemas daqueles e, em consequência, podemos afirmar que o nível de satisfação a 

este respeito é extremamente alto. 

“Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência no atendimento dos 

utentes?” 

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Sempre” (apenas 3.5% dos utentes 

respondeu “Às vezes” e 0.5% “Nunca”) o que significa que a resposta a esta questão não 

depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam quais forem as 

características dos utentes, os enfermeiros demonstram (quase) sempre ter paciência no 

atendimento e, em consequência, podemos afirmar que o nível de satisfação a este 

respeito é extremamente alto. 

“Sentiu que os enfermeiros o colocavam à vontade para pôr as suas dúvidas?”  

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase nenhum utente respondeu “Nunca”, o que significa que a resposta a 

esta questão não depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam 

quais forem as características dos utentes, eles se sentem quase sempre à vontade para 

colocar dúvidas aos enfermeiros e, em consequência, podemos afirmar que o nível de 

satisfação a este respeito é extremamente alto. 
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“Os enfermeiros tinham em conta a sua opinião relativamente aos cuidados de 

enfermagem que lhe prestavam?” 

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Nunca” (apenas 5% dos utentes 

respondeu “Às vezes” e 3.5% “Sempre”) o que significa que a resposta a esta questão 

não depende de qualquer outra variável.  

Conclui-se portanto que, sejam quais forem as características dos utentes, os 

enfermeiros demonstram (quase) nunca ter em conta a opinião dos utentes e, em 

consequência, podemos afirmar que o nível de satisfação a este respeito é extremamente 

baixo.  

Parece evidente nestas respostas o peso do modelo bio-médico, o que pode ter 

constituído a base para uma atitude paternalista ou autoritária que tem atravessado toda 

a prática de prestação de cuidados segundo a qual o profissional de saúde sabe mais do 

que o utente, Melo (2005). É curioso notar que a maioria dos utentes espera e valida esta 

mesma atitude.  

Predomina no atendimento a preocupação com a doença e com o tratamento, o papel do 

utente é na maioria das situações nulo, sendo frequentemente visto como objecto dos 

cuidados e não como sujeito de cuidados. Neste sentido e tal como refere Ribeiro 

(1995:26), “a participação do utente é quase nula, já que a enfermeira tem tendência para 

centrar a actuação nos cuidados físicos (…) o que faz para o utente em vez de com o 

utente”. Assim, deste apenas se espera que passivamente aceite o que lhe fazem, sendo 

remetido ao papel de objecto em vez de sujeito dos cuidados. Tudo tem de se fazer 

depressa, principalmente num serviço de atendimento permanente.  

De facto, e como refere Ribeiro (1995:25), “o avanço tecnológico, associado a uma visão 

tecnicista e atomista do mundo, com ênfase na rentabilidade e utilidade, traduz-se, nos 

serviços de saúde, por formas de organização em que o doente, mal acabado de chegar, 

já tem a sua saída programada”.  

“Sentiu que os enfermeiros demonstraram ser profissionais actualizados e bem 

informados?” 

Mostrado na análise descritiva dos dados, não há qualquer análise de regressão a fazer, 

uma vez que quase todos os utentes responderam “Sempre” (apenas 1.5% dos utentes 
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respondeu “Às vezes” e 1% “Nunca”), o que significa que a resposta a esta questão não 

depende de qualquer outra variável.  

Conclui-se portanto que, sejam quais forem as suas características, os utentes sentem 

(quase) sempre que os enfermeiros demonstram ser profissionais actualizados e bem 

informados e, em consequência, podemos afirmar que o nível de satisfação a este 

respeito é extremamente alto.  

Tanto Donabedian (1983) como Vuori (1986) referem que existe um elevado grau de 

concordância entre a satisfação dos utentes e a qualidade dos cuidados de saúde e 

Clearly e McNeil (1988) também afirmam que o utente pode não ter conhecimentos para 

avaliar a qualidade técnica dos cuidados, mas aprecia seguramente a sua importância. 

Quanto ao grau de satisfação dos utentes “Relativamente à forma como os 

enfermeiros explicavam as coisas (linguagem utilizada, a preocupação em repetir 

caso não compreendesse, a preocupação em saber se tinha mesmo percebido) ” 

O número muito reduzido de utentes que responderam “Insatisfeito” (apenas 3.5%) 

impossibilita a estimação de um modelo de regressão logística de multicategoria, pelo 

que se opta por agregar as duas categorias “Insatisfeito” e “Nem satisfeito/Nem 

insatisfeito” numa só, designada por “Não satisfeito”, e definir um modelo de regressão 

logística (dicotómico apenas e não policotómico). Assim, a estimação do modelo de 

regressão logística leva a concluir que as únicas variáveis explicativas a reter neste 

modelo, ou seja, aquelas que efectivamente afectam as respostas dos utentes, são a 

Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e os Cuidados de enfermagem recebidos 

pelos utentes (distinguindo-se apenas a AMP4). O quadro seguinte mostra os resultados 

da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 28 Satisfação com a Forma como os Enfermeiros Explicavam 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística 
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Frequência     0.108 0.054         3.940 0.047 
AMP4    -1.650 0.763         4.679 0.031 

 

Os valores-p de todos os outros parâmetros estimados são inferiores a 5%, mostrando 

que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a variável 
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explicada do modelo, ou seja, o grau de satisfação dos utentes com a forma como os 

enfermeiros explicavam as coisas. Assim, as estimativas dos parâmetros permitem 

concluir que a resposta depende positivamente da Frequência de recurso ao SAP no ano 

anterior e negativamente da AMP4, ou seja: 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente estão mais 

satisfeitos com a forma com os enfermeiros explicavam as coisas do que os que 

recorreram menos frequentemente. 

Esta conclusão é perfeitamente compreensível, pois é natural que um utente que recorre 

ao SAP com maior frequência acabe por compreender melhor a forma como os 

enfermeiros explicam as coisas, até porque, como já foi concluído anteriormente, estes 

utentes acabam por obter mais e melhores explicações, acumulam informação ao longo 

dos vários ensinos, acabam também por conhecer melhor os profissionais que os 

atendem tendo assim maior envolvimento com eles, habituam-se à sua linguagem, 

questionando mais e obtendo assim mais informação. Estes factores, entre outros, levam 

a que estes utentes estejam mais satisfeitos do que os que recorrem ao SAP menos 

vezes.  

Com efeito, de acordo com o modelo estimado, de acordo com o modelo, a relação entre 

as probabilidades de resposta “Satisfeito” e “Insatisfeito” dos utentes é 11.1e 108.0 =  vezes 

a dos utentes que tenham recorrido ao SAP uma vez menos, (mantendo as restantes 

variáveis constantes) ou seja, por cada vez que os utentes recorrem ao SAP, aquela 

relação aumenta em 1.11 (mantendo as restantes variáveis constantes). Note-se que 

esta relação está próxima de 1 (1.11 é muito próximo de 1), significando que uma vez 

apenas pouco altera o grau de satisfação dos utentes, o que seria de esperar, pois uma 

visita a mais ao SAP é pouco. Portanto, conclui-se que o grau de satisfação aumenta 

com a frequência de recurso ao SAP. 

AMP4 

Os utentes a quem foi administrada medicação estão menos satisfeitos com a forma com 

os enfermeiros explicavam as coisas do que aqueles a quem foram aplicados outros tipos 

de cuidados, como já foi referido nas questões anteriores os enfermeiros limitam-se a 

administrar a medicação sem dar grandes explicações.  
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Relativamente aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre as probabilidades de resposta “Satisfeito” e 

“Insatisfeito” para os utentes que receberam medicação é 19.0e 650.1 =−  vezes a dos 

utentes que receberam outros tipos de cuidados (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, cerca de 20%, o que mostra que os primeiros estão muito menos 

satisfeitos do que os segundos. Esta conclusão mostra que os primeiros utentes têm um 

grau de satisfação muito menor.  

Quanto ao grau de satisfação dos utentes “Relativamente à forma como foi atendido 

pelos enfermeiros do SAP”.  

À semelhança da questão anterior, o número muito reduzido de utentes que responderam 

“Insatisfeito” (apenas 1%) impossibilita a estimação de um modelo de regressão logística 

de multicategoria, pelo que se opta novamente por agregar as duas categorias 

“Insatisfeito” e “Nem satisfeito/Nem insatisfeito” numa só, designada por “Não satisfeito”, 

e definir um modelo de regressão logística (dicotómico apenas e não policotómico). 

Assim, a estimação do modelo de regressão logística leva a concluir que as únicas 

variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente afectam 

as respostas dos utentes, são as Habilitações literárias e a Profissão. O quadro seguinte 

mostra os resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 29 Satisfação com o Atendimento Pelos Enfermeiros 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística 
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Ensino Básico -1.020 0.519 3.869 0.049 
Ensino Sec/Sup -2.013 0.780 6.672 0.010 
Inactivo -1.274 0.549 5.382 0.020 

 

Os valores-p de todos os outros parâmetros estimados são inferiores a 5%, mostrando 

que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a variável 

explicada do modelo, ou seja, o grau de satisfação dos utentes com a forma como os 

enfermeiros explicavam as coisas. Assim, as estimativas dos parâmetros permitem 

concluir que a resposta depende negativamente do Ensino Básico, do Ensino Secundário 

e de ser Inactivo, ou seja: 
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Ensino Básico e Ensino Secundário/Superior 

Os utentes com o Ensino Básico ou com o Ensino Secundário/Superior estão menos 

satisfeitos com o atendimento pelos enfermeiros do que os analfabetos. Além disso, os 

que têm o Ensino Secundário/Superior estão ainda menos satisfeitos do que os que têm 

o Ensino Básico. 

 Parece evidente que o aumento da escolaridade atribui aos indivíduos conhecimentos 

que lhes permitem ter expectativas mais elevadas relativamente ao atendimento e aos 

cuidados que lhe são prestados e desse modo fazer uma avaliação mais crítica desses 

mesmos cuidados, (Sepúlveda, 1998; Ferreira, 2001; Santos e Condeço, 2002; Silva, 

2005).  

Com efeito, de acordo com o modelo estimado, a relação entre as probabilidades de 

resposta “Satisfeito” e “Insatisfeito” para os utentes com Ensino Básico é 36.0e 020.1 =−  

vezes a dos utentes com outros níveis de habilitação (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, menos de 30%, o que mostra que os primeiros estão muito menos 

satisfeitos do que os outros.   

De forma semelhante, a relação entre as probabilidades de resposta “Satisfeito” e 

“Insatisfeito” para os utentes com Ensino Secundário/Superior é 13.0e 013.2 =−  vezes a 

dos utentes com outros níveis de habilitação (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, pouco mais de 10%, o que mostra que os primeiros estão muito 

menos satisfeitos do que os outros. Note-se ainda que esta diferença é maior para os 

utentes com Ensino Secundário/Superior do que para os que têm o Ensino Básico, o que 

permite concluir que o grau de satisfação vai diminuindo com o nível das Habilitações 

literárias.  

Inactivos  

Os utentes inactivos estão menos satisfeitos com o atendimento pelos enfermeiros do 

que os activos. Uma possível explicação é que os inactivos, como têm mais tempo 

disponível, gostariam que os enfermeiros lhes dispensassem mais tempo. Relativamente 

à situação profissional, a relação entre as probabilidades de resposta “Satisfeito” e 

“Insatisfeito” dos utentes inactivos é 28.0e 274.1 =−  vezes a dos utentes activos (mantendo 

as restantes variáveis constantes), ou seja, menos de 30%, o que mostra que os 

primeiros estão muito menos satisfeitos do que os outros.  
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Quanto ao grau de satisfação dos utentes “Relativamente à disponibilidade dos 

enfermeiros (para o ouvir, ou mesmo para lhe resolver alguma situação relacionada 

com o serviço) ”.  

A estimação do modelo de regressão logística de multicategoria leva a concluir que as 

únicas variáveis explicativas a reter neste modelo, ou seja, aquelas que efectivamente 

afectam as respostas dos utentes, são a Frequência de recurso ao SAP no ano anterior, 

o Tempo de espera (distinguindo-se o tempo inferior a 30m e o tempo entre 30m e 1h) e 

os Cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes (distinguindo-se a AMP4). O quadro 

seguinte mostra os resultados da estimação do modelo de regressão. 

Quadro nº 30 Satisfação com a Disponibilidade dos Enfermeiros 

Resultados da Estimação do Modelo 

 

 
Variável 

Parâmetro 
estimado 

Desvio padrão 
estimado 

Estatística 
qui-quadrado 

 
Valor-p 

Frequência          0.096 0.038         6.552 0.010 
< 30m -0.760 0.354         4.626 0.032 
Entre 30m e 1h -1.314 0.362        13.180 0.000 
AMP4 -1.515 0.516         8.618 0.003 

 

Os valores-p de todos os parâmetros estimados são claramente inferiores a 5%, pelo que 

se conclui que as variáveis explicativas indicadas no quadro afectam significativamente a 

variável explicada do modelo, ou seja, a resposta dos utentes a esta questão. Então, as 

estimativas dos parâmetros permitem concluir que a resposta depende positivamente da 

Frequência de recurso ao SAP no ano anterior e negativamente do Tempo de espera 

inferior a 30m e entre 30m e 1h e ainda da AMP4, ou seja: 

Frequência  

Os utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente estão mais 

satisfeitos com a disponibilidade dos enfermeiros do que os que recorreram menos 

frequentemente, o que se pode explicar pelo facto de os utentes que recorrem ao SAP 

mais vezes acabarem por conhecer melhor os enfermeiros e o funcionamento do serviço 

e conseguir assim maior atenção e disponibilidade por parte destes últimos, o que está 

de acordo com a resposta a várias questões anteriores.  
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Com efeito, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade de um 

grau de satisfação maior e a probabilidade de um grau de satisfação menor dos utentes é 

10.1e 096.0 =  vezes a dos utentes que tenham recorrido ao SAP uma vez menos, 

(mantendo as restantes variáveis constantes) ou seja, por cada vez que os utentes 

recorrem ao SAP, aquela relação aumenta em 1.10 (mantendo as restantes variáveis 

constantes). Note-se que esta relação está próxima de 1 (1.10 é muito próximo de 1), 

significando que uma vez apenas pouco altera o grau de satisfação dos utentes, o que 

seria de esperar, pois uma visita a mais ao SAP é pouco. Portanto, conclui-se que o grau 

de satisfação aumenta com a frequência de recurso ao SAP. 

Tempo de espera inferior a 30m e entre 30m e 1h 

Os utentes que esperaram para ser atendidos menos de 30m ou entre 30m e 1h estão 

menos satisfeitos com a disponibilidade dos enfermeiros do que os que demoraram 

menos a serem atendidos.  

O facto de demorarem mais tempo a ser atendidos pode ser a explicação para esta maior 

insatisfação, pois os tempos de espera são sempre motivo de insatisfação. Relativamente 

ao tempo de espera dos utentes, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a 

probabilidade de um grau de satisfação maior e a probabilidade de um grau de satisfação 

menor para os utentes que esperaram menos de 30m é 47.0e 760.0 =−  vezes a dos 

utentes que tiveram outros tempos de espera (mantendo as restantes variáveis 

constantes), ou seja, menos de metade, o que mostra que os primeiros estão menos 

satisfeitos do que os segundos.  

De forma semelhante, de acordo com o modelo estimado, a relação entre a probabilidade 

de um grau de satisfação maior e a probabilidade de um grau de satisfação menor para 

os utentes que esperaram entre 30m e 1h é 27.0e 314.1 =−  vezes a dos utentes que 

tiveram outros tempos de espera (mantendo as restantes variáveis constantes), ou seja, 

menos de 30%, o que mostra que os primeiros estão muito menos satisfeitos do que os 

segundos. Verifica-se também que os utentes com tempo de espera entre 30m e 1h 

estão menos satisfeitos ainda do que os que tiveram tempo de espera inferior a 30m, o 

que leva a concluir que o grau de satisfação diminui quando o tempo de espera aumenta. 
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AMP4 

Os utentes a quem foi administrada de medicação estão menos satisfeitos com a 

disponibilidade dos enfermeiros do que aqueles a quem foram aplicados outros tipos de 

cuidados. Esta conclusão vem na mesma linha de outras questões anteriores, pois os 

enfermeiros limitam-se a administrar a medicação, não tendo muita disponibilidade para 

prestar informações, enquanto que noutro tipo de cuidados isso já não acontece.  

O facto de alguns utentes referirem a pouca disponibilidade dos enfermeiros, sendo este 

um atributo de natureza humana, merece uma reflexão pelo carácter menos positivo que 

pode ter ao nível da sua interpretação e consequentemente por poder produzir efeitos na 

relação enfermeiro/utente, comprometendo o envolvimento entre estes no processo de 

cuidados e na sua relação futura.  

Relativamente aos cuidados de enfermagem recebidos pelos utentes, de acordo com o 

modelo estimado, a relação entre a probabilidade de um grau de satisfação maior e a 

probabilidade de um grau de satisfação menor para os utentes que receberam medicação 

é 22.0e 515.1 =−  vezes a dos utentes que receberam outros tipos de cuidados (mantendo 

as restantes variáveis constantes), ou seja, cerca de 20%, o que mostra que os primeiros 

estão muito menos satisfeitos do que os segundos. Esta conclusão mostra que os 

primeiros utentes têm um grau de satisfação muito menor. 

Quanto ao grau de satisfação dos utentes “Relativamente ao conhecimento que os 

enfermeiros tinham sobre os cuidados que necessitava” 

Mostrado na Análise e discussão dos dados, não há qualquer análise de regressão a 

fazer, uma vez que quase todos os utentes responderam “Satisfeito” (apenas 4% e 0.5% 

dos utentes respondeu “Nem satisfeito/Nem Insatisfeito” “Insatisfeito” respectivamente), o 

que significa que o grau de satisfação com o conhecimento dos enfermeiros sobre os 

cuidados não depende de qualquer outra variável. Conclui-se portanto que, sejam quais 

forem as suas características, os utentes estão (quase) sempre satisfeitos com o 

conhecimento dos enfermeiros sobre os cuidados e, em consequência, podemos afirmar 

que o nível de satisfação a este respeito é extremamente alto. 
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Quanto ao grau de satisfação dos utentes “Relativamente ao modo como os 

enfermeiros lhe prestavam os cuidados de enfermagem no SAP”.  

Como o padrão das respostas é idêntico ao da questão anterior, a mesma observação se 

aplica aqui, ou seja, não é possível efectuar qualquer regressão logística, concluindo-se 

portanto que, sejam quais forem as suas características, os utentes estão (quase) 

sempre satisfeitos com a prestação dos cuidados de enfermagem. Em consequência, 

podemos afirmar que o nível de satisfação a este respeito é extremamente alto. 

O quadro nº 31 resume os resultados da estimação dos modelos de regressão logística 

mostrando quais as variáveis explicativas significativas em cada questão e o sinal dos 

respectivos parâmetros estimados, ou seja, o sentido em que aquelas variáveis afectam 

as respostas. È de relembrar que nas questões nº 9, 13, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 

e 31 não houve qualquer variável explicativa significativa. 

Como se pode verificar pela leitura do quadro nº 31 as variáveis explicativas significativas 

foram Idade, Género feminino, Distância, Ensino básico, Ensino secundário/superior, 

Inactivos, Frequência de recurso, Acidente, “Outros motivos” de recurso, Enfermeiro, 

Tempo de espera <30m, Tempo de espera entre 30m e 1h, Tempo de espera >1h, 

“Outros familiares”, Filhos, Automóvel, “Outro transporte”, Outras Atitudes Terapêuticas 

Prescritas,  Administração de Medicação Prescrita e Informação. 
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Quadro nº 31 Resumo dos resultados da estimação dos modelos da regressão logística 

 
 

Variáveis 

explicativas 

Questões 

com 

parâmetro 

positivo 

Questões 

com 

parâmetro 

negativo 

Nº de questões 

com 

parâmetro 

positivo 

Nº de 

questões com 

parâmetro 

negativo 

Idade  7  1 

Género feminino  18  1  

Distância  1, 2, 14, 18,  4 

Ensino básico  1, 11  2 

Ensino Sec/Sup  2, 14 11 2 1 

Inactivo  5, 11  2 

Frequência de 

recurso 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8, 14, 18, 22 

 11  

Acidente 1, 2, 4,8 18, 4 1 

Outros motivos  3, 7, 10,18,  4 

Enfermeiro 1, 10, 12,18  4  

Tempo de 

espera < 30m 

 22  1 

Tempo de 

espera entre 

30m e 1h 

 3, 7, 22  3 

Tempo de 

espera > 1h 

5, 8, 14 3, 7, 10, 12 3 4 

Outros 

familiares 

 2, 3, 5, 7, 8, 

12, 

 6 

Filhos   3  1 

Automóvel  10, 18  2  

Outro transporte  7, 10, 18  3  

OATP 1, 2, 3, 10 12 4 1 

AMP  6, 7, 12, 22  4 

INF 3, 12  2  

 

 

Em conclusão podemos afirmar que relativamente com a informação recebida para 

lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem os utentes com ensino 

básico e os que residem mais afastados do CS são os que mostram níveis de satisfação 

mais baixos, já os que recorrem com mais frequência ao SAP, os que foram por 

acidente, os que foram atendidos pelo enfermeiro em primeiro lugar e aos quais os 

enfermeiros forneceram OATP estão mais satisfeitos. 

 

Também em relação aos ensinos recebidos para lidar com as suas necessidades em 

cuidados de enfermagem os utentes que residem mais afastados do CS e os que 
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acompanharam “outros familiares” ao SAP são os que mostram níveis de satisfação mais 

baixos, já os que recorrem com mais frequência ao SAP, os que foram por acidente e 

aos quais os enfermeiros executaram OATP estão mais satisfeitos. 

 

Relativamente à informação fornecida aos familiares ou pessoas próximas podemos 

afirmar que os utentes que acompanharam “outro familiar” ou que acompanharam os 

“filhos” são os que mostram níveis de satisfação mais baixos relativamente ao 

envolvimento desses familiares, também quando o tempo de espera é elevado e o 

motivo de recurso é “outro” a satisfação com o envolvimento dos familiares é mais baixa, 

já os que recorrem com mais frequência ao SAP, e aos quais os enfermeiros aplicaram 

OATP e INF estão mais satisfeitos com o envolvimento dos familiares.  

 

Face à informação transmitida sobre os serviços que tem à sua disposição, 

podemos afirmar que os utentes que recorrem com mais frequência ao serviço e os que 

foram por acidente, estão mais satisfeitos com a informação recebida.  

 

Podemos afirmar que os utentes que recorrem com mais frequência ao SAP e os que 

esperaram mais de 1h para serem atendidos, estão mais satisfeitos com a informação 

recebida sobre a forma como podem utilizar os serviços de saúde disponíveis. Pelo 

contrário os inactivos e os que acompanharam “outros familiares” estão menos 

satisfeitos. 

 

Em relação à explicação das coisas de forma compreensível podemos afirmar que os 

utentes mais idosos, os que acompanharam “outros familiares”, os que recorreram por 

“outros motivos”, os que tiveram tempo de espera mais elevado e os que receberam 

medicação prescrita estão menos satisfeitos com a forma como os enfermeiros lhes 

explicaram as coisas. Já os que recorrem com mais frequência ao SAP e os que 

utilizaram “outro transporte”, estão mais satisfeitos. 

 

Relativamente à repetição da informação caso não compreendessem podemos 

afirmar que os utentes que acompanharam “outros familiares”, estão menos satisfeitos 

com a forma como os enfermeiros lhes repetiram as explicações. Já os que recorrem 

com mais frequência ao SAP, os que recorrem por acidente e os que esperam mais de 

1h estão mais satisfeitos. 

 

Face à explicação dos cuidados e porque era necessário fazê-los, podemos afirmar 

que os utentes que recorreram por “outros motivos” e os que tiveram tempo de espera 
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mais elevado estão menos satisfeitos com a explicação dos cuidados prestados. Já os 

que foram de automóvel, de “outro transporte”, os que foram atendidos pelo enfermeiro 

em primeiro lugar e aos quais lhe foram aplicadas OATP estão mais satisfeitos com a 

explicação dos cuidados prestados. 

 

Sobre a informação do funcionamento do CS, podemos afirmar que os utentes que 

foram atendidos pelo enfermeiro em primeiro lugar e que receberam o cuidado INF estão 

mais satisfeitos com a preocupação dos enfermeiros em os informar sobre o 

funcionamento do CS. Já os que acompanharam “outros familiares”, os que tiveram 

tempo de espera superior a 1h, aos que foi administrada medicação e aos que foram 

aplicadas OATP estão menos satisfeitos. 

  

Relativamente se tem algum enfermeiro que lhe esteja mais ligado, podemos afirmar 

que os utentes que têm ensino secundário ou superior, os que recorrem mais vezes ao 

SAP e os que têm tempos de espera superiores a 1h estão mais satisfeitos com o facto 

de terem um enfermeiro que lhes é mais ligado. Já os que residem mais afastados estão 

menos satisfeitos. 

 

Sobre a facilidade em contactar com os enfermeiros do SAP, podemos afirmar que 

os utentes do género feminino, os que foram de automóvel, ou de “outro transporte”, os 

que recorrem mais vezes ao SAP, e os que são atendidos pelo enfermeiro em primeiro 

lugar, estão mais satisfeitos com a facilidade em contactar os enfermeiros. Já os que 

residem mais afastados do CS e os que recorreram por acidente ou “outros motivos” 

estão menos satisfeitos.   

 

Quanto à forma como os enfermeiros explicam as coisas, podemos afirmar que os 

utentes que recorreram ao SAP no ano anterior mais frequentemente estão mais 

satisfeitos. Já aos que foi administrada medicação estão menos satisfeitos com a forma 

como os enfermeiros explicavam as coisas. 

 

Relativamente à forma como foi atendido pelos enfermeiros do SAP, podemos 

afirmar que os utentes com o Ensino Básico ou com o Ensino Secundário/Superior estão 

menos satisfeitos do que os analfabetos e os do Ensino Secundário/Superior estão ainda 

menos satisfeitos do que os que têm o Ensino Básico. O mesmo se passa para os 

inactivos. 
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Relativamente à disponibilidade dos enfermeiros, podemos afirmar que os utentes 

com tempos de espera elevados e aos que foi administrada medicação estão menos 

satisfeitos. Já os que recorrem mais frequentemente estão mais satisfeitos com a 

disponibilidade dos enfermeiros. 

 

4.2—VALIDAÇÃO DAS HIPÓTESES 

Com base nos resultados apresentados, iremos de seguida decidir sobre a validade das 

hipóteses de investigação anteriormente formuladas. 

H 1—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no  SAP do CS não 

depende do género. Uma vez que a variável género se revelou significativa em 

alguma(s) das questões da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 5%, o nível de 

significância utilizado), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que o género 

afecta o nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, isto é, as 

mulheres estão mais satisfeitas do que os homens e são também as que têm maior 

frequência de recurso ao serviço. Contrariamente, outros autores referem nos seus 

estudos que são as mulheres as mais insatisfeitas, as mais exigentes e as que recorrem 

mais frequentemente aos serviços de saúde  (McIntyre, 2001; Ferreira, 2001; Lourenço, 

2003; Ferreira, 2003; Ferreira, 2005; Silva, 2005).   

H 2—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

varia com a idade. Uma vez que a variável idade se revelou significativa em alguma(s) 

das questões da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 5%),  concluímos que se 

rejeita a hipótese e portanto que a idade afecta o nível de satisfação dos utentes com os 

cuidados de enfermagem, isto é, quando a idade aumenta o nível de satisfação diminui. 

Estes dados confirmam o estudo efectuado por Ribeiro (2003). Contrariamente,  vários 

autores referem nos seus estudos que são os utentes mais idosos os mais satisfeitos em 

relação aos mais novos, o que se deve ao facto de estes últimos possuírem expectativas 

mais elevadas em relação aos cuidados e estarem também mais conscientes do seu 

papel de consumidores, assumindo geralmente um papel mais activo em relação a esses 

mesmos cuidados e sendo também os mais exigentes (McIntyre e Silva, 1999; Gasquet, 

2000; Ferreira,  2001; Ferreira,  2003; Carvalho, 2004; Ferreira, 2005; Silva, 2005).  

H 3—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende do estado civil. Uma vez que a variável estado civil não se revelou significativa 

em nenhuma questão da satisfação (o valor p encontrado é superior a 5%), concluímos 
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que se confirma a hipótese de que o estado civil não afecta a satisfação com os cuidados 

de enfermagem. No estudo de McIntyre (2001) e de Ribeiro (2003) os casados 

apresentam níveis de satisfação mais elevados do que os solteiros, viúvos e divorciados. 

H 4—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS é 

não é influenciada pelas habilitações literárias. Uma vez que o nível de ensino se 

revelou significativo em algumas das questões da satisfação (o valor p encontrado é 

inferior a 5%) concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que a escolaridade afecta o 

nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem. Mas o sentido em que 

essa influência se processa varia conforme a questão da satisfação colocada. 

Relativamente à forma como foram atendidos pelos enfermeiros do SAP, a satisfação é 

mais baixa quanto maior for o nível de ensino mas, pelo contrário, em relação à 

informação fornecida pelos enfermeiros, quanto mais baixa for a escolaridade menos 

satisfeitos estão os utentes. Estas diferenças encontradas no nível de satisfação com a 

escolaridade são justificadas pelas expectativas cada vez mais elevadas dos utentes com 

maior grau de instrução e profissões mais diferenciadas. Estes resultados estão em 

consonância com os estudos de Sepúlveda (1998), Ferreira (2001), de Santos e Condeço 

(2002) e de Silva (2005).  

H 5—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

varia com a profissão. Uma vez que a profissão se revelou significativa em algumas das 

questões da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 5%), concluímos que se rejeita a 

hipótese e portanto que a profissão afecta o nível de satisfação dos utentes com os 

cuidados de enfermagem, isto é, os inactivos estão menos satisfeitos do que os activos, 

tanto na forma como foram atendidos pelos enfermeiros do SAP como na informação 

sobre a forma de utilização dos serviços disponíveis. Relembrando que os inactivos são 

os reformados, domésticas e desempregados e consequentemente os de mais baixa 

escolaridade e idosos, estas diferenças encontradas no nível de satisfação são 

justificadas pelas expectativas cada vez mais elevadas dos utentes com um nível mais 

elevado de escolaridade e profissões mais qualificadas. Estes resultados também estão 

em consonância com os estudos de Sepúlveda (1998), Ferreira (2001), de Santos e 

Condeço (2002) e de Silva (2005).  

H 6—A satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende do meio de transporte utilizado. Uma vez que o meio de transporte se 

revelou significativo em algumas das questões da satisfação (o valor p encontrado é 

inferior a 5%), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que o meio de transporte 

afecta o nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, isto é, os que 
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utilizam o automóvel ou “outro transporte” estão mais satisfeitos. Esta tendência verifica-

se também ao nível da acessibilidade pois são estes utentes que têm maior facilidade de 

acesso e consequentemente maior recurso ao SAP do CS e, como já foi referido, a 

distância afecta negativamente a satisfação. Estes resultados estão em consonância com 

o estudo de Ferreira (2005).  

H 7—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende da distância percorrida. Uma vez que a distância percorrida se revelou 

significativa em algumas das questões da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 

5%), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que a distância afecta o nível de 

satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, isto é, quanto mais distantes 

estão do CS menor é a satisfação, também são estes utentes que tem mais dificuldade 

de acesso, é de relembrar que o Concelho onde se localiza o CS é uma região 

montanhosa com freguesias dispersas e com difíceis acessos. Também se verifica 

noutros estudos é que à medida que a distância aumenta, a satisfação tende a ser menor 

(Sepúlveda, 1998; McIntyre e Silva, 1999; McIntyre, 2001; Ferreira, 2005). Estas 

discrepâncias parecem confirmar, como os factores geográficos e demográficos afectam 

as expectativas e a satisfação dos utentes face aos cuidados de enfermagem recebidos.  

H 8—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no  SAP do CS não 

varia com a frequência de recurso ao serviço. Uma vez que a frequência de recurso 

se revelou significativa em algumas das questões da satisfação (o valor p encontrado é 

inferior a 5%), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que a frequência de 

recurso afecta o nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, isto é, 

quanto mais vezes recorrem ao SAP mais satisfeitos estão. Esta variável é importante e 

foi a que surgiu como significativa mais vezes, o que se explica pelo facto de os grandes 

utilizadores terem um contacto mais assíduo com o serviço e consequentemente com os 

enfermeiros, podendo produzir avaliações mais fiáveis do que os que utilizam o serviço 

menos frequentemente. Em geral, os utentes que recorreram ao SAP mais vezes estão 

também mais satisfeitos com as condições de acesso, com os tempos de espera, com a 

compreensão da linguagem, com a atenção e com a informação fornecida pelos 

enfermeiros. Estes resultados estão em consonância com os estudos de McIntyre e Silva 

(1999), Meehan (1999) McIntyre (2001), Lee e Yom (2006). 

H 9—A satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS não 

depende de quais os familiares acompanhados ao serviço. Uma vez que o 

acompanhamento de familiares ao SAP se revelou significativo em algumas das questões 

da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 5%), concluímos que se rejeita a hipótese 
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e portanto que o acompanhamento de familiares afecta o nível de satisfação dos utentes 

com os cuidados de enfermagem, principalmente nas questões referentes à informação. 

A satisfação é menor quando o familiar acompanhado é “outro” mas, pelo contrário, 

quando ele pertence à família nuclear a satisfação é maior. Contrariamente, Cândido 

(2002) refere no seu estudo que ser ou não ser familiar directo do utente pouco influencia 

na informação apreendida e na satisfação. Já Liberado (2004) refere no seu estudo que a 

satisfação com os cuidados de enfermagem é tanto maior quanto mais informação for 

fornecida aos acompanhantes dos utentes independentemente do grau de parentesco. A 

falta de informação aos “outros familiares” deve-se em parte ao facto de o enfermeiro ter 

de dar prioridade às situações de emergência, relegando assim para mais tarde as 

informações aos acompanhantes, ou ainda ao facto de estes nem sequer serem 

atendidos pelo enfermeiro, aguardando na sala de espera e não entrando com o utente 

aquando da sua admissão, o que leva a um distanciamento em relação a este. 

H 10—A  satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS 

não depende do motivo de recurso ao serviço. Uma vez que o motivo de recurso ao 

serviço se revelou significativo em algumas das questões da satisfação (o valor p 

encontrado é inferior a 5%), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que o motivo 

de recurso afecta o nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem. 

Mas o sentido em que essa influência se processa varia conforme a questão da 

satisfação colocada. Com efeito, relativamente à forma como foram atendidos pelos 

enfermeiros do SAP, a satisfação é mais baixa quando os utentes recorrem por “outros 

motivos” do que quando recorrem por doença mas, pelo contrário, em relação à 

informação fornecida pelos enfermeiros, os que recorrem por acidente estão mais 

satisfeitos do que os que recorrem por doença ou por “outros motivos”. No entanto, 

alguns autores referem que não existe influência entre o motivo de recurso e a satisfação 

dos utentes (Cardoso, 2002; Neto, 2003; Carvalho, 2004). 

H 11—Não existe relação entre o profissional de saúde do primeiro atendimento e a 

satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS. Uma vez 

que o profissional do primeiro atendimento se revelou significativo em algumas das 

questões da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 5%), concluímos que se rejeita a 

hipótese e portanto que há relação entre o profissional do primeiro atendimento e a 

satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem, isto é, quando o profissional de 

saúde do primeiro atendimento é o enfermeiro, os utentes estão mais satisfeitos. 

Recorde-se que, nestes casos, o tempo de espera é habitualmente nulo (ou quase), o 

que também contribui para aumentar a satisfação dos utentes. No estudo de Oermann e 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 213 

Templin (2000), os indicadores mais importantes da qualidade dos cuidados de 

enfermagem para os utentes foram: serem cuidados por enfermeiros actualizados e bem 

informados; serem capazes de comunicar com o enfermeiro; passar tempo suficiente com 

o enfermeiro e não o sentir apressado durante a prestação de cuidados; ter um ensino 

fornecido pelo enfermeiro sobre a doença, medicação, tratamentos e ser capaz de o 

questionar. 

H 12—A satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no  SAP do CS 

não depende do tempo de espera. Uma vez que o tempo de espera se revelou 

significativo em algumas das questões da satisfação (o valor p encontrado é inferior a 

5%), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que o tempo de espera afecta o 

nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem. Mas o sentido em que 

essa influência se processa varia conforme a questão da satisfação colocada. No 

entanto, de uma forma geral, quando aumenta o tempo de espera, a satisfação diminui. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados por vários autores (Sepúlveda, 

1998; Meehan, 1999; McIntyre e Silva, 1999; McIntyre, 2001; Cardoso, 2002; Neto, 2003; 

Carvalho, 2004; Ferreira, 2005). 

H 13—Não existe relação entre o tipo de cuidados de enfermagem recebidos e a 

satisfação dos utentes do SAP do CS. Uma vez que o tipo de cuidados de 

enfermagem se revelou significativo em algumas das questões da satisfação (o valor p 

encontrado é inferior a 5%) concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que há 

relação entre o tipo de cuidados de enfermagem recebidos e a satisfação dos utentes. 

Mas o sentido em que essa influência se processa varia conforme a questão da 

satisfação colocada. De uma forma geral, os utentes estão mais satisfeitos com a 

execução de outras atitudes terapêuticas prescritas e do fornecimento de informação do 

que com a administração de medicação e com a execução de tratamentos a feridas. 

Parece evidente que os utentes valorizam mais os aspectos interpessoais dos cuidados 

do que os aspectos técnicos. De facto, concluiu-se que mesmo os utentes que 

colocavam como prioridade receber cuidados técnicos eram mais influenciados pelos 

aspectos psicossociais do que com os cuidados técnicos em si (Melo, 2005). 

Relativamente aos aspectos técnicos dos cuidados, muitos profissionais de saúde 

admitem que a qualidade dos cuidados é determinada principalmente pela competência 

técnica do prestador. Ainda que se trate de uma pequena avaliação da qualidade 

técnica, esta é complexa, pois a falta de conhecimentos por parte dos utentes para 

avaliar com precisão a competência técnica com que são prestados os cuidados não 

lhes permite compreender as finalidades do processo assistencial. No entanto, os 
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utentes podem reconhecer se os cuidados prestados vão de encontro às suas 

expectativas, pois a satisfação está relacionada com a percepção das capacidades 

técnicas, inteligência e qualificações, mas as competências comunicacionais e 

interpessoais percebidas explicam geralmente a maior parte da variação na satisfação 

dos utentes. Gasquet (2000), refere que o ponto de vista do utente é fortemente 

influenciado pelos aspectos subjectivos dos cuidados (comunicação e informação), pois 

eles não possuem conhecimentos que lhes permitam julgar a pertinência das decisões 

ou resultados dos cuidados, sendo esta perspectiva muitas vezes invocada para justificar 

que a maioria dos utentes não tem capacidade para escolher e avaliar os cuidados que 

recebeu. Clearly e McNeil (1988) referem que o utente pode não ter conhecimentos para 

avaliar a qualidade técnica dos cuidados, mas aprecia seguramente a sua importância. 

H 14—A satisfação dos utentes  com os cuidados de enfermagem no SAP do CS 

não varia em função da informação prestada pelo enfermeiro. Uma vez que o dar 

informação se revelou significativo em algumas das questões da satisfação (o valor p 

encontrado é inferior a 5%), concluímos que se rejeita a hipótese e portanto que o dar 

informação afecta o nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem. 

Quanto melhor for a informação prestada maior é a satisfação dos utentes. No seu 

estudo, Melo (2001) também chegou às mesmas conclusões.  

Outros estudos revelam que os utentes que recorrem aos serviços de saúde estão 

frequentemente descontentes com a qualidade e a quantidade de informação que 

recebem dos profissionais de saúde e isso reflecte-se na sua satisfação. A maioria da 

investigação aponta para uma forte relação entre a quantidade de informação que o 

utente possui e o consequente nível de satisfação face à informação recebida, ou seja, 

parece existir uma correlação positiva entre o nível de informação e o nível de satisfação 

dos utentes (Sigurthardottir, 1996; Meehan, 1999; Oermann e Templin, 2000; Neto, 2003; 

Melo, 2005). 

Um estudo de Ley (1988) refere que a percentagem de utentes insatisfeita com os 

cuidados que lhe são prestados nos hospitais é de 38%, o que constitui um valor 

significativo. O estudo menciona igualmente que na maior parte das vezes os utentes 

sentem que não lhes foi dada informação suficiente. Também Meehan (1999) no seu 

estudo refere que os utentes de instituições rurais estão menos satisfeitos com a 

oportunidades para fazer perguntas, o que pode realçar o efeito de pouco pessoal nas 

instituições de saúde rurais. O fornecimento de informação constitui uma premissa 

essencial em contexto de saúde. Resulta por um lado da necessidade de informação por 
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parte do utente e, por outro, da obrigatoriedade dos profissionais de saúde em informar 

os utentes. Então porque não se transmite mais informação ao utente?  

Segundo Melo (2005), a falta de tempo é frequentemente uma das razões apontadas, 

pois a limitação de tempo pressiona o enfermeiro a fazer uma entrevista centrada no 

motivo que levou o utente a recorrer ao SAP, não o deixando por exemplo expressar as 

suas ansiedades. Por outro lado, o utente sente relutância em fazer perguntas a um 

enfermeiro que exibe sinais de estar ocupado. Existem também frequentemente 

obstáculos à transmissão de informação eficaz aos utentes de que se destacam as 

dificuldades em tornar a informação compreensível. É pois necessário adaptar a 

linguagem ao nível de escolaridade dos utentes, encontrar formas de reduzir os 

esquecimentos frequentes que ocorrem principalmente nos mais idosos, encorajar o 

feedback e ultrapassar a timidez que muitos utentes sentem em situações de urgência. 

Na presença destes obstáculos, é natural que, mesmo que se lhes forneça informação, 

os utentes esqueçam alguma coisa do que lhes foi transmitido e consequentemente, 

quando posteriormente lhes é perguntado se foi fornecida informação, eles respondem 

negativamente. Assim, não é de estranhar que os problemas de compreensão, memória 

e timidez contribuam em parte para que os utentes se encontrem insatisfeitos com a 

informação fornecida pelos enfermeiros e consequentemente para que os ensinos e 

conselhos fornecidos por estes últimos não sejam seguidos. 

Independentemente da quantidade e do tipo de informação de que necessitam, os 

utentes usam-na para dar sentido aos seus sintomas e à doença ou acidente que os 

levaram a um SAP. No entanto, a informação que lhes é fornecida nem sempre está 

adaptada às suas necessidades individuais, pelo que deverá ser direccionada para o 

utente, focar-se no que irá acontecer, como ele se irá sentir e no que ele poderá fazer 

para lidar com a situação. Além disso, o enfermeiro deve utilizar uma linguagem que seja 

compreendida pelo utente para evitar interpretações erradas por parte deste. 
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4.3—ANÁLISE E DISCUSSÃO CONJUNTA DAS QUESTÕES DA SATISFAÇÃO  

Neste estudo optou-se por uma Análise Factorial das Correspondências Múltiplas, 

utilizada quando, como é o caso, se tem variáveis qualitativas com mais do que duas 

categorias. Esta análise, por um lado, selecciona as observações mais importantes na 

amostra e forma grupos destas observações, o que serve para caracterizar os elementos 

inquiridos, ou seja, os utentes, no que respeita a cada uma das variáveis que se pretende 

relacionar, isto é, as questões sobre a satisfação; por outro lado, consegue estabelecer 

relações entre essas variáveis, fornecendo assim uma caracterização completa dos 

elementos inquiridos (utentes), obtendo associações e oposições entre as variáveis e, por 

consequência, entre os próprios utentes. Consegue-se desta forma definir quais os 

aspectos mais relevantes das respostas dadas pelos utentes através da associação das 

questões que estão mais fortemente relacionadas, ou seja, das questões cujas respostas 

apresentam comportamentos semelhantes. Cada um desses aspectos é contextualizado 

num factor principal a que atribuímos a designação de dimensão. A selecção dos utentes 

e das variáveis para a formação dos grupos e sua caracterização é feita com base em 

métodos matemáticos de análise multivariada, recorrendo à algebra linear (matriz, traço 

de uma matriz, inversa, valores e vectores próprios de uma matriz, espaços vectoriais, 

transformações lineares, projecções etc.) e as medidas de inércia (variabilidade), com 

critérios de optimização (maximização e minimização) (Hair [et al], 2005; Sharma, 1996). 

Em seguida, passamos então à análise multivariada, isto é, uma análise simultânea das 

respostas às questões da satisfação, de forma a conseguir identificar relações de 

associação entre essas respostas, ou seja, entre os graus de satisfação. A identificação 

de tais associações conduzirá à definição das dimensões subjacentes à formação das 

respostas dos utentes, ou seja, à identificação dos aspectos relevantes e que 

condicionam o grau de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem no SAP. 

Os resultados descritos no quadro nº 32 (onde se indicam as contribuições das questões 

para a formação dos factores e os respectivos co-senos quadrados) levam a seleccionar 

cinco factores, correspondentes às referidas dimensões. A observação deste quadro 

permite concluir que as dimensões descrevem os seguintes aspectos da satisfação dos 

utentes com os cuidados de enfermagem no SAP: 

O 1º factor denominado Individualização da Informação associa nove questões 

relacionadas com a transmissão da informação do enfermeiro para o utente e reflectem o 

modo como os utentes percepcionam o processo de comunicação que o enfermeiro 

estabeleceu com eles. Na generalidade, o conteúdo das questões refere-se ao 

comportamento adoptado pelo enfermeiro na transmissão da informação e ao modo 
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como os enfermeiros tornam a comunicação eficaz. A informação proporcionada aos 

utentes tem sempre como pressuposto uma necessidade do utente, não sendo um fim 

em si mesma, mas antes um meio para que o utente aprenda a lidar com a sua situação 

de saúde/doença. Assim, estas questões levam a concluir que este factor descreve a 

dimensão Individualização da Informação. 

A propósito da formação deste factor, é interessante notar que as questões 9 e 13 

tenham surgido nesta dimensão e não tenham constituído uma dimensão autónoma – a 

da Formalização da Informação – como no estudo de Ribeiro (2003) mas, de facto, é 

perfeitamente aceitável que assim seja, pois trata-se também da prestação de 

informação, quer seja de uma forma mais formalizada ou mais informal. Além disso, a 

questão 11 parece ter sido entendida pelos utentes em termos do diálogo que se 

estabelece com o enfermeiro no atendimento e, logo, no fornecimento de indicações por 

este, ou seja, na prestação de informação, motivo pelo qual esta questão ficou colocada 

neste factor e não no da Qualidade na Assistência, como no estudo de Ribeiro (2003). 

Observação semelhante pode ser feita relativamente à questão 22, pois a disponibilidade 

dos enfermeiros aí referida materializar-se-á também no fornecimento de informação.  

O 2º factor denominado Qualidade na Assistência associa dez questões que focam o 

modo como os enfermeiros se relacionam com os utentes quando estes acorrem ao SAP, 

pois referem-se a vários aspectos da prestação desses cuidados e à forma como ela foi 

realizada, nomeadamente a paciência, a simpatia, o colocar o utente à vontade para pôr 

dúvidas e que são aspectos que determinam a satisfação com os cuidados prestados. 

Assim, estas questões levam a concluir que este factor descreve a dimensão Qualidade 

na Assistência.   

É interessante notar que a questão 10 está englobada nesta dimensão e não na da 

Individualização da Informação como no estudo de Ribeiro (2003), o que significa que 

os utentes a associaram à prestação dos cuidados e não ao fornecimento da informação. 

Na realidade, aqueles entenderam-na como sendo relativa à forma de prestação desses 

cuidados e, portanto, à qualidade dessa prestação. Por isso, esta questão é distinta das 

outras relativas ao fornecimento de informação, motivo pelo qual não surgiu juntamente 

com elas, ou seja, na dimensão onde elas estão e que é a da Individualização da 

Informação.  

O 3º factor denominado Promoção de Elo de Ligação engloba três questões que 

reflectem a forma como os enfermeiros promovem a ligação com os utentes e a família. 

Estas questões expressam a preocupação com o envolvimento da família ou pessoas 
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mais próximas no processo de cuidados. A ideia geral é a de que a ajuda e o apoio ao 

utente não se esgotam no interior dos serviços de saúde. Por outro lado, o facto de o 

utente ter a possibilidade de contactar o enfermeiro sempre ou quase sempre, constitui 

um factor promotor de segurança e facilitador da utilização dos serviços de saúde. Assim, 

tal como no estudo de Ribeiro (2003), estas questões levam a concluir que este factor 

descreve a dimensão da Promoção de Elo de Ligação. 

O 4º factor denominado Informação dos Recursos associa três questões que 

expressam a importância da transmissão da informação sobre os recursos disponíveis. 

Um conhecimento mais amplo dos serviços disponíveis e como podem ser utilizados 

facilitará um melhor acesso aos cuidados. Assim, tal como no estudo de Ribeiro (2003), 

estas questões também levam a concluir que este factor descreve a dimensão da 

Informação dos Recursos. 

O 5º factor denominado Envolvimento do Utente engloba uma questão que reflecte o 

modo como os enfermeiros procuram envolver o utente nos cuidados. Esta questão 

reflecte a ideia geral de que o utente se encontra satisfeito pelo facto de sentir que o 

enfermeiro desenvolve todo um trabalho centrado nele, considerando a sua opinião na 

concepção dos cuidados e mostrando que conhece bem a sua situação clínica, 

encontrando-se aí a justificação dos cuidados que lhe propõe. Assim, a questão deste 

factor leva a concluir que ele descreve a dimensão do Envolvimento do Utente. No 

estudo de Ribeiro (2003), encontram-se nesta dimensão também a questão 22 e a 29, 

que neste nosso estudo surgiram nas dimensões Individualização da Informação e 

Qualidade na Assistência respectivamente. 

 

Relembrando o objectivo “Identificar factores que influenciam a satisfação dos 

utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do C.S.”, a análise factorial da 

SUCECS26 permitiu identificar os factores aqui representados e ordená-los por ordem 

decrescente da inércia explicada. Cada factor identifica uma dimensão da satisfação dos 

utentes com os cuidados de enfermagem no SAP do CS como se pode ver no quadro nº 

32. 
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Quadro nº 32 Dimensões/Factores principais da SUCECS26 

Factor 1 – Individualização da informação 

Questão 
Contribuição 
(%) 

Co-seno 
Quadrado 

1 –Os enfermeiros forneceram-lhe informação necessária para lidar com as suas 
necessidades em cuidados de enfermagem. 

           8.78 0.32 

2 –Sentiu que os enfermeiros se preocupavam em fazer os ensinos que necessitava 
para lidar com as suas necessidades em cuidados de enfermagem 

           9.31 0.35 

6 – Está satisfeito com a forma como os enfermeiros explicavam as coisas (linguagem 
utilizada, a preocupação em repetir caso não compreendesse, a preocupação em saber 
se tinha mesmo percebido) 

           9.20 0.41 

7 – Os enfermeiros procuram explicar-lhe as coisas de forma compreensível            10.68 0.50 
8 – Os enfermeiros procuraram saber se compreendeu bem e se necessário voltavam a 
repetir a informação  

           9.72 0.28 

9 –Os enfermeiros preocupavam-se em dar-lhe informação escrita sobre os assuntos 
que informam ou explicam   

           3.12 0.40 

11 –Relativamente à forma como foi atendido pelos enfermeiros do SAP             2.88 0.14 
13 –Ao enfermeiros preocuparam-se em explicar-lhe quais os seus direitos e deveres 
como utente do CS  

           3.30 0.41 

22 –Relativamente à disponibilidade dos enfermeiros para o ouvir, ou para lhe resolver 
alguma situação relacionada com o serviço  

           8.14 0.33 

Factor 2 – Qualidade na assistência 

Questão 
Contribuição 
(%) 

Co-seno 
Quadrado 

10 –Os enfermeiros preocupavam-se em explicar os cuidados necessários e porque era 
necessário fazê-los 

6.89 0.21 

20 –Os enfermeiros preocupavam-se em manter a sua privacidade quando lhe 
prestavam cuidados 

3.50 0.22 

21 –Quando os enfermeiros lhe prestavam cuidados preocupavam-se em manter um 
ambiente calmo (sem ruído, sem estar a conversar uns com os outros, mantendo-o 
confortável) 

7.19 0.24 

24 –Sentiu que os enfermeiros atenderam-no com simpatia 2.97 0.10 
25 –Sentiu que os enfermeiros davam importância aos seus problemas 6.68 0.22 
26 –Acha que os enfermeiros demonstravam ter paciência no atendimento dos utentes 5.71 0.19 
27 –Sentiu que os enfermeiros o colocavam à vontade para pôr as suas dúvidas  6.81 0.18 
29 –Está satisfeito com o conhecimento que os enfermeiros tinham sobre os cuidados 
que necessitava 

3.62 0.12 

30 –Relativamente ao modo como os enfermeiros lhe prestavam os cuidados de 
enfermagem no SAP 

4.83 0.16 

31 –Sentiu que os enfermeiros demonstraram ser profissionais actualizados e bem 
informados 

3.40 0.21 

Factor 3 – Promoção de elo de ligação 

Questão 
Contribuição 
(%) 

Co-seno 
Quadrado 

3 –Os enfermeiros preocupavam-se em fornecer informação aos seus familiares ou às 
pessoas mais próximas 

5.44 0.09 

14 –No SAP tem algum enfermeiro que esteja mais ligado a si        16.46 0.28 
18 –Quando necessita é fácil contactar com os enfermeiros do SAP        20.08 0.22 
Factor 4 – Informação dos recursos 

Questão 
Contribuição 
(%) 

Co-seno 
Quadrado 

4 –Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre os serviços que 
tem à sua disposição  

         12.80 0.21 

5 –Os enfermeiros preocupavam-se em transmitir-lhe informação sobre a forma como 
pode utilizar os serviços de saúde disponíveis  

           7.09 0.11 

12 –Os enfermeiros preocupavam-se em o informar sobre o funcionamento do CS 
(horários de atendimento, tipo de consultas, a localização das salas de enfermagem, de 
tratamentos, de vacinas…)  

        12.50 0.20 

Factor 5 – Envolvimento do utente 

Questão 
Contribuição 
(%) 

Co-seno 
Quadrado 

28 –Os enfermeiros tinham em conta a sua opinião relativamente aos cuidados que lhe 
prestavam 

         40.22 0.39 
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Em conclusão, neste estudo, o inquérito da SUCECS26 composto pelas vinte e seis 

questões de resposta tipo Likert (1-3) avalia as seguintes dimensões: a Individualização 

da Informação, a Qualidade na Assistência, a Promoção de Elo de Ligação, a 

Informação dos Recursos e o Envolvimento do Utente. No estudo de Ribeiro (2003), 

além destas dimensões, foi ainda obtida uma outra, designada por Formalização da 

Informação. No entanto, no nosso estudo, as questões desta dimensão ficaram 

integradas na Individualização da Informação, não constituindo uma dimensão 

autónoma. 

Os resultados do estudo no contexto de um SAP de um CS demonstraram uma boa 

fidelidade do SUCECS26. O quadro seguinte mostra os valores do coeficiente Alfa de 

Cronbach para avaliar a consistência interna da escala na sua globalidade e das sub-

escalas correspondentes às dimensões (não se calcula este coeficiente para a 5ª 

dimensão, uma vez que só engloba uma única questão). Os resultados mostram portanto 

uma boa fidelidade da escala na sua globalidade, uma vez que o coeficiente Alfa é de 

0.81 (considera-se aceitável a partir de 0.7). Apenas a sub-escala Promoção de elo de 

ligação apresenta um coeficiente baixo, já que os valores obtidos para as restantes estão 

muito próximos de 0.7 e, no caso da Individualização da informação, até ultrapassa este 

valor. Podemos assim concluir que as sub-escalas, correspondentes às dimensões, 

apresentam uma fiabilidade aceitável, com excepção da Promoção de elo de ligação.  

Quadro nº 33 Fidelidade da Escala Alfa de Cronbach 

                  Sub-escala   
(dimensão) 

Nº de questões 
Alfa 

1 – Individualização da informação            9 0.78 
2 – Qualidade na assistência          10 0.62 
3 – Promoção de elo de ligação            3 0.40 
4 – Informação dos recursos            3 0.66 
      Global          26 0.81 

 

Em resumo, podemos afirmar que o inquérito demonstrou uma boa fidelidade com um 

valor do coeficiente de Alfa de 0.81. No estudo de Ribeiro (2003), o coeficiente Alfa no 

total da escala foi de 0.89.  
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4.4—ANÁLISE DAS DIMENSÕES  

Iremos agora analisar cada uma das dimensões, ou seja, as questões que compõem 

cada uma delas na sua globalidade. Começaremos por uma análise exploratória, após o 

que iremos comparar as dimensões no que se refere ao grau de satisfação dos utentes. 

Para este efeito, no primeiro grupo de questões sobre a satisfação dos utentes (as 

primeiras 21 da segunda parte do questionário) as respostas “Nunca” e “Às vezes” serão 

agregadas numa só categoria, que será designada por “Insatisfação” e a categoria 

“Sempre” será designada por ”Satisfação”. De forma semelhante, no segundo grupo de 

questões (as restantes 5), as categorias “Insatisfeito” e “Nem satisfeito/Nem insatisfeito” 

serão agregadas na categoria “Insatisfação” e a categoria “Satisfeito” será designada por 

“Satisfação”.  

Assim, o gráfico seguinte mostra o grau de satisfação dos utentes dado pela 

percentagem de respostas “Satisfação” em cada dimensão. Assim podemos observar 

desde um elevadíssimo grau de satisfação na Qualidade na assistência (85.7%), até 

um grau muito baixo no Envolvimento do utente (apenas 3.6%) e passando por um 

valor intermédio na Individualização da informação (41.4%) e por valores baixos na 

Informação dos recursos (12.8%) e na Promoção do elo de ligação (11.6%).  

Gráfico nº 47 Representação gráfica do Grau de Satisfação dos Utentes Segundo as 

Dimensões 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensão 
Grau de  
Satisfação            
(%) 

1 – Individualização da informação 41.4 
2 – Qualidade na assistência 85.7 
3 – Promoção de elo de ligação 11.6 
4 – Informação dos recursos 12.8 
5 – Envolvimento do utente   3.6 
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Em sentido geral, podemos verificar que os utentes inquiridos parecem valorizar a atitude 

do enfermeiro em situação de prestação de cuidados, pois apresentam uma óptima 

satisfação no que se refere à forma de prestação dos cuidados assistenciais e que se 

destaca pela positiva. No entanto, observa-se uma fortíssima insatisfação dos utentes 

relativamente à preocupação do enfermeiro na Promoção do elo de ligação e no 

Envolvimento do utente que se destaca pela negativa. Este facto parece ser sugestivo de 

que os utentes nem sempre contactam com o mesmo enfermeiro, que não é fácil 

contactar os enfermeiros do SAP, que raramente estes têm em conta a opinião dos 

utentes relativamente aos cuidados de enfermagem e que os enfermeiros não envolvem 

os “outros familiares” no processo de cuidados.  

Finalmente, a satisfação com a informação é fraca, uma vez que, apesar de a 

percentagem de satisfação na Individualização da informação ser intermédia (41.4%), a 

mesma percentagem relativamente à Informação dos recursos disponíveis é baixa 

(12.8%) facto que pode condicionar a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde.  

Com estas percentagens de satisfação, as diferenças são claramente significativas, não 

sendo sequer necessário efectuar qualquer teste estatístico – apenas os graus de 

satisfação das dimensões Promoção de elo de ligação e Informação dos recursos podem 

ser considerados iguais (a pequena diferença encontrada não é significativa). Assim, o 

grau de satisfação da Qualidade na assistência é o mais elevado, encontrando-se a 

Individualização da informação em segundo lugar, a Informação dos recursos e a 

Promoção de elo de ligação (ambas) em terceiro e, por fim, o Envolvimento do utente tem 

o grau de satisfação mais baixo.  

De facto, tal como referem vários estudos sobre satisfação dos utentes com os cuidados 

de saúde em geral e com os cuidados de enfermagem, a satisfação com a informação 

proporcionada é menor em relação a outros aspectos dos cuidados, ou seja, os itens 

relacionados com as dimensões da informação são os que parecem estar relacionados 

com maior insatisfação por parte dos utentes (Risser, 1975; Sigurthardottir, 1996; 

Meehan, 1999; Oermann e Templin, 2000; Larrabee, 2001; Neto, 2003; Ferreira, 2005; 

Melo, 2005; Carmo, 2007). McIntyre [et al] (1999) também referem que o fornecimento de 

informação por parte do profissional sobre o problema e o tratamento era o factor 

considerado pelos utentes como o mais importante. 

As informações fornecidas, a forma humana como a transmissão é efectuada e o 

resultado do contacto utente/enfermeiro têm forte correlação entre a qualidade dos 

cuidados e a satisfação global do utente. A comunicação entre o enfermeiro e o utente 
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depende de alguma forma da relação entre a informação que o utente deseja e a que o 

enfermeiro proporciona, pois alguns utentes desejam informações mais detalhadas e 

maior envolvimento do que outros, ”a maioria dos doentes deseja ter informação sobre o 

seu diagnóstico e tratamento, mesmo quando há perspectivas de más notícias” (Melo, 

2005:14). Neste sentido, foi fundamental dispor de um instrumento de avaliação para 

monitorizar a qualidade percebida dos cuidados de enfermagem na perspectiva dos 

utentes. 

Relativamente ao grau de satisfação na dimensão Envolvimento do utente (apenas 3.6%) 

é extremamente baixo, reflectindo desde logo o peso do modelo biomédico e o facto de a 

prática dos cuidados ser essencialmente organizada em torno das prescrições médicas, 

isto implica que seja a doença a conduzir a acção dos enfermeiros na prestação dos 

cuidados e a dar sentido às intervenções a realizar.  

Assim, os cuidados aos utentes passam a ser a técnica e os cuidados técnicos, pois é a 

doença que os determina e os orienta (Colliére, 1989). Isto reflecte-se numa 

desvalorização do cuidar em enfermagem e na própria rentabilidade do trabalho prestado 

pelos enfermeiros, que exige que tudo seja feito com demasiada rapidez, sem haver 

tempo para ouvir, estar com ou estabelecer uma relação com o utente. Assim, deste 

apenas se espera que passivamente aceite o que lhe fazem, sendo remetido ao papel de 

objecto em vez de sujeito dos cuidados.  

Contudo ao analisar o nível de satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem 

num Serviço de Atendimento Permanente de um Centro de Saúde verificamos que de 

uma forma global, os utentes estão satisfeitos pois as percentagens de respostas 

“Insatisfeito”, “Nem satisfeito/Nem insatisfeito” e “Satisfeito” são respectivamente 5.5%, 

17.8% e 76.7% mas ao identificar os factores que influenciam a satisfação os resultados 

deixam evidentes áreas que merecem uma atenção especial.  

Aqui chegados impõem-se algumas reflexões.  

A primeira tem a ver com as virtualidades de uma boa informação fornecida ao utente e 

acompanhante, pois sem dúvida que uma informação completa, para além de ajudar a 

atenuar a ansiedade e a angústia que frequentemente sentem aqueles que recorrem a 

um SAP e que se encontram por isso mais fragilizados, contribui para que seja melhor a 

sua relação e maior a confiança com e nos enfermeiros a cujos cuidados está entregue, 

ao constatar que tudo evolui de acordo com a informação previamente recebida.  
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Seja qual for a gravidade do seu problema, quer o utente, quer os seus acompanhantes 

têm o direito a uma informação tão completa quanto possível sobre o seu estado de 

saúde. Esta é simultaneamente uma das funções dos enfermeiros e uma das suas 

responsabilidades com vista à promoção da continuidade de cuidados e de educação 

para a saúde. 

A segunda reflexão tem a ver com a forma como se faz chegar essa informação ao seu 

legítimo destinatário, isto é, muitas vezes é difícil encontrar as palavras certas para as 

situações difíceis, quer sejam por doença ou por acidente, principalmente nas situações 

mais graves. Além disso, as consequências que as informações recebidas terão nos 

seus destinatários constituem sempre uma incógnita, pois a baixa escolaridade, a 

ansiedade e a idade são obstáculos para uma boa compreensão da informação. Mas, 

apesar de tudo, o direito a uma informação completa continua a existir, sendo exigidas as 

competências necessárias para ultrapassar toda a espécie de constrangimentos e de 

obstáculos para se alcançar este objectivo.  

Consequentemente, a forma como o enfermeiro comunica com o utente é muito 

importante, particularmente na transmissão de informação concreta acerca dos seus 

problemas e tratamentos. É pois necessário recorrer a uma informação correctamente 

transmitida e compreendida, ou seja, a uma comunicação efectiva entre 

enfermeiro/utente. 

A terceira reflexão tem a ver com o Envolvimento do Utente que reflecte o modo como os 

enfermeiros procuram envolver o utente nos cuidados. Esta questão reflecte a ideia geral 

de que o utente se encontra satisfeito pelo facto de sentir que o enfermeiro desenvolve 

todo um trabalho centrado nele, considerando a sua opinião na concepção dos cuidados 

e mostrando que conhece bem a sua situação clínica, encontrando-se aí a justificação 

dos cuidados que lhe propõe.  

Como se verificou, o grau de satisfação nesta dimensão foi extremamente baixo (3,6%). 

Então qual será a razão para os enfermeiros não terem em conta a opinião dos utentes 

relativamente aos cuidados de enfermagem que lhes prestam? Parece desde logo 

evidente o peso do modelo biomédico, pelo que a prática dos cuidados organizada em 

torno das tarefas prescritas pelo médico implica que seja a doença a conduzir a acção 

dos enfermeiros na prestação dos cuidados e a dar sentido às tarefas a realizar. Assim, 

os cuidados aos utentes passam a ser a técnica e os cuidados técnicos, pois é a doença 

que os determina e os orienta (Colliére, 1989), o que vai contra ao ideal do cuidar. 
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Os resultados obtidos antevêem a necessidade de, ao finalizar este trabalho, deixar 

algumas sugestões que sejam úteis para a melhoria da qualidade dos cuidados de 

enfermagem prestados, contribuindo assim para aumentar a satisfação dos utentes que 

recorrem ao SAP de um CS. Como tal, consideramos que se deve promover formação 

sobre a importância da comunicação eficaz com o utente; deve ser disponibilizada 

informação escrita aos utentes e família, principalmente sobre informação de recursos e 

promoção do elo de ligação; devem ser adoptados procedimentos que visem a melhoria 

da comunicação com os acompanhantes que aguardam no exterior, sensibilizando e 

disponibilizando os profissionais para esse fim; deve-se promover maior participação e 

envolvimento dos utentes nos cuidados de enfermagem prestados.  
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CONCLUSÕES  

No âmbito deste trabalho, consideramos o conceito de satisfação como uma avaliação 

subjectiva de diferentes aspectos da prestação de cuidados de enfermagem em termos 

positivos e negativos, isto é, trata-se de uma reacção cognitiva e não de uma reacção 

emocional face a uma situação. A satisfação aparece assim como uma componente da 

qualidade dos cuidados de enfermagem, sendo um resultado que se deseja obter no 

processo de prestação. Nunca poderá existir uma elevada qualidade dos cuidados de 

enfermagem se o utente estiver insatisfeito, pelo que o grau de satisfação dos utentes 

deve ser encarado como um valor orientador da conduta dos enfermeiros. 

Assim o desenvolvimento deste estudo teve como principal propósito conhecer a 

satisfação dos utentes face os cuidados de enfermagem num SAP de um CS e identificar 

os factores que influenciam a mesma. 

Para tal, foram definidos dois momentos diferentes: num primeiro momento, foi realizada 

uma revisão da literatura, assim como da análise de instrumentos utilizados para avaliar 

esta problemática, até chegar ao inquérito utilizado neste estudo. Num segundo 

momento, procedeu-se à recolha de dados e à análise, interpretação e discussão dos 

resultados.  

Os resultados deste estudo enfatizam a importância da comunicação/informação e 

relacionamento interpessoal, acessibilidade ao serviço e competência técnica e relacional 

dos enfermeiros na satisfação dos utentes com os cuidados recebidos e podem ser 

usados para intervir em áreas de modo a programar soluções para os problemas 

encontrados de forma sistemática, dando corpo às expectativas dos utentes na melhoria 

dos cuidados de enfermagem prestados. 

De entre os resultados já apresentados, salientamos: 

Dados pessoais dos utentes inquiridos  

 Os utentes da nossa amostra são maioritariamente do sexo feminino (54%), têm uma 

idade compreendida entre 18 e 95 anos, com uma média de 56 anos e sobressaindo uma 

percentagem elevada de idosos, isto é, pessoas com 65 anos ou mais (40%); além disso, 

são maioritariamente casados (68.5%), pertencentes a famílias de tipo nuclear com filhos, 
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sendo o nível de escolaridade geralmente baixo, uma vez que existem 27% de 

analfabetos e 53.5% de pessoas com o ensino básico; finalmente, cerca de metade é 

reformada (46.5%) e 36% trabalham por conta de outrem 

Utilização do SAP do CS   

A esmagadora maioria dos utentes (mais de 90%) deslocou-se de ambulância ou de 

automóvel e 50% dos utentes vive a 8 km ou menos do CS.  

A grande maioria dos utentes (53.5%) recorreram ao SAP mais do que uma vez por ano, 

tendo recorrido cerca de quatro vezes em média.  

Mais de metade dos utentes (57.8%) não acompanhou familiares; dos que 

acompanharam, (42.2%) fizeram-no com os filhos em primeiro lugar e com o cônjuge em 

segundo. 

O motivo de recurso ao SAP mais frequente foi a doença (74.5%).  

O profissional de saúde que atendeu os utentes em primeiro lugar foi o médico (56.5%) 

seguindo-se os enfermeiros (43.5%). 

Relacionando o tempo de espera dos utentes e o profissional de saúde que os atendeu 

em primeiro lugar, constatou-se que, embora 56.5% dos utentes sejam atendidos em 

primeiro lugar pelo médico quando chegam ao SAP, os tempos de espera são quase 

sempre nulos quando estes são atendidos em primeiro lugar pelo enfermeiro (93.1%).  

Cuidados de Enfermagem recebidos  

Relativamente aos cuidados de enfermagem de que os utentes necessitaram, a 

Administração de Medicação Prescrita é de longe a classe mais frequente, com 

praticamente metade dos cuidados aplicados (49.5%), seguindo-se a uma grande 

distância as Outras Atitudes Terapêuticas Prescritas (20.8%), a Avaliação de Sinais Vitais 

(13.6%), Dar Informação (9.1%) e, por fim, a Execução de Tratamento a Feridas (7%).  

Variáveis da satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem  

As variáveis explicativas significativas que emergiram ao analisar as questões da 

satisfação e que foram: Idade, Género, Distância, Escolaridade, Profissão, Frequência de 

recurso, Motivo de recurso, Profissional de Saúde do primeiro atendimento, Tempo de 

espera, Familiares acompanhados, Meio de transporte utilizado e Tipo de cuidados de 

enfermagem recebidos.  
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Influencia das variáveis na satisfação dos utentes com os cuidados de enfermagem  

Face  aos resultados relativos à influência das variáveis podemos concluir que:  

Quanto ao género, são as mulheres as mais satisfeitas e as que recorrem mais vezes ao 

SAP.  

Em relação à idade, são os mais jovens os mais satisfeitos (quando a idade aumenta a 

satisfação diminui).  

O estado civil não influenciou a satisfação.  

Relativamente ao nível de ensino, os de menor escolaridade estão menos satisfeitos com 

a informação recebida, mas mais satisfeitos com o atendimento e os de maior 

escolaridade estão menos satisfeitos com o atendimento mas mais satisfeitos com a 

informação.  

Quanto à profissão, os inactivos estão menos satisfeitos do que os activos com o 

atendimento, informação e utilização dos recursos.  

Os que se deslocam de automóvel ou utilizam outro meio de transporte estão mais 

satisfeitos. 

 A distância da residência ao CS influencia negativamente, isto é, quanto maior a 

distância menor a satisfação, diminuindo também o recurso ao SAP.  

A frequência de recurso ao serviço aumenta a satisfação, isto é, quanto mais vezes vão 

ao SAP mais satisfeitos estão.  

O acompanhamento de familiares afecta a satisfação na medida em que, quando o grau 

de parentesco é menor, a satisfação também diminui.  

Relativamente ao motivo de recurso, a satisfação é menor para os utentes que recorrem 

por outros motivos em relação aos que recorrem por doença e os que recorrem por 

acidente estão mais satisfeitos com as informações recebidas.  

Quando o enfermeiro é o primeiro profissional de saúde a contactar com os utentes, 

estes apresentam níveis maiores de satisfação.  

Quanto menor for o tempo de espera mais elevada é a satisfação.  
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A satisfação com os cuidados de enfermagem é maior perante Outras Atitudes 

Terapêuticas Prescritas (OATP) e o Dar Informação (INF) do que com a Administração de 

Medicação Prescrita (AMP). Quanto melhor for a informação prestada maior é a 

satisfação.  

Dimensões da satisfação 

A Análise Factorial das Correspondências Múltiplas levou-nos a seleccionar cinco 

factores, correspondentes às dimensões: Individualização da Informação, a Qualidade na 

Assistência, a Promoção de Elo de Ligação, a Informação dos Recursos e o 

Envolvimento do Utente. Assim, neste estudo, o inquérito da SUCECS26 composto por 

vinte e seis questões de resposta tipo Likert (1-3) identificou essas dimensões. Depois de 

analisar cada uma das dimensões, ou seja, as questões que compõem cada uma delas 

na sua globalidade, procedemos à comparação das dimensões no que se refere ao grau 

de satisfação dos utentes. Deparámos com grandes diferenças: desde um elevadíssimo 

grau de satisfação na Qualidade na assistência (85.7%), até um grau muito baixo no 

Envolvimento do utente (apenas 3.6%), passando por um valor intermédio na 

Individualização da informação (41.4%) e por valores baixos na Informação dos recursos 

(12.8%) e na Promoção do elo de ligação (11.6%). 

Validade da escala de satisfação  

Para avaliar a consistência interna da escala na sua globalidade e das sub-escalas 

correspondentes às dimensões, determinaram-se os valores do coeficiente Alfa de 

Cronbach, tendo o inquérito demonstrado uma boa fidelidade, com um valor de  Alfa de 

0.81 No estudo de Ribeiro (2003), o coeficiente Alfa no total da escala foi de 0,89.  

Respondendo à pergunta de partida que orientou o nosso estudo “Será que os utentes 

estão satisfeitos com os cuidados de enfermagem prestados no SAP do CS?” podemos 

afirmar que, de uma forma global, a grande maioria dos utentes está satisfeita (76.7%) 

com os cuidados de enfermagem recebidos, embora quando analisamos alguns factores, 

verificamos que existem dimensões em que os utentes não manifestam um grau de 

satisfação muito elevado, nomeadamente na Informação dos Recursos, Promoção do Elo 

de Ligação e Envolvimento do Utente. Um dos aspectos mais importantes que ressalta 

das conclusões é o facto de os utentes associarem aos cuidados de enfermagem apenas 

actos técnicos. Uma vez que toda a investigação é uma obra inacabada, na medida em 

que o conhecimento é cumulativo, os resultados de um estudo podem e devem ser 

completados e prolongados por investigações posteriores.   
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Anexo I 
 
 

Pedido de autorização à autora da escala de satisfação 
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Anexo II 
 
 

Descrição resumida de alguns métodos estatísticos utilizados na análise 
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DESCRIÇÃO RESUMIDA DE ALGUNS MÉTODOS ESTATÍSTICOS UTILIZADOS NA 

ANÁLISE 

 

TESTE DE WILCOXON-MANN-WHITNEY – Este teste, proposto independentemente por 

Wilcoxon e por Mann e Whitney, testa se duas amostras independentes têm a mesma 

localização ou se, pelo contrário, uma das amostras provém de uma distribuição situada 

mais à esquerda (ou mais à direita) do que a outra, isto é, se uma das amostras assume 

valores geralmente inferiores (ou superiores) à outra. Para este efeito, forma-se a amostra 

combinada de todas as observações, isto é, juntam-se as duas amostras como se 

formassem uma única amostra e ordenam-se os valores na amostra combinada. Em 

seguida, calcula-se a estatística do teste que se baseia apenas nas ordens das 

observações provenientes de uma das amostras. Conforme o valor dessa estatística, 

assim será a decisão – se essa estatística assumir um valor elevado, conclui-se que a 

amostra utilizada para a calcular assume valores mais elevados do que a outra e vice-

versa. Se nenhuma destas duas situações ocorrer, conclui-se que as duas amostras não 

se distinguem relativamente à sua localização, ou seja, provêm de distribuições que estão 

muito próximas uma da outra (Desu e Raghavarao, 2004). 

 

“VALOR-P” – Habitualmente, a conclusão de um teste estatístico de hipóteses baseia-se 

no “valor-p”, que é a probabilidade de se encontrar um valor mais contraditório com a 

hipótese em teste (hipótese nula) do que aquele que realmente se encontrou na amostra, 

admitindo que essa hipótese é verdadeira. Ou seja, é uma medida da intensidade da 

evidência fornecida pela amostra a favor da hipótese nula e, assim, quanto mais pequeno 

for o “valor-p”, menor é essa intensidade. Deste modo, se o “valor-p” for inferior ao nível 

de significância, que escolhemos ser 5% ou, por vezes, 10% (os valores mais habituais), 

rejeita-se a hipótese nula e vice-versa. (Murteira [et al], 2002). 

 

REGRESSÃO LOGÍSTICA DE MULTICATEGORIA – Estes modelos também são designados por 

modelos de regressão logística policotómicos. Uma vez que a resposta (a importância 

atribuída aos diferentes motivos) é uma variável qualitativa ordinal pois assume as 

categorias ordenadas (por ordem crescente) “Nunca”, “Às vezes” e “Sempre”, ou 

“Insatisfeito”, “Nem satisfeito/Nem insatisfeito” e “Satisfeito” iremos utilizar modelos de 

regressão logística acumulados para respostas ordinais. Estes modelos irão permitir 

concluir quais das questões da primeira parte do questionário que efectivamente 

influenciam o grau de satisfação dos utentes (dado nas questões da segunda parte) e em 

que sentido. Ou seja, a variável explicada (resposta) do modelo é esse grau (nas suas 

três categorias) e as variáveis explicativas (regressores) são portanto as questões iniciais 
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do questionário. Designando a primeira variável por Y e as segundas por (X2,…,Xk), a 

expressão do modelo é 

( )
kk221

kk221

XX

XX

e1

e
jYP

β++β+β

β++β+β

+
=≤

K

K

 

onde 3,2,1j =  designa cada uma das categorias, desde “Nunca” a “Sempre”, ou desde 

“Insatisfeito” a “Satisfeito” e P representa a probabilidade. A partir da estimação destas 

probabilidades acumuladas, é possível concluir quais as vaiáveis explicativas (aquelas 

que compõem a primeira parte do questionário) que influenciam a variável explicada (o 

grau de satisfação) e em que sentido. (Agresti, 2002). 

 

A variável dependente tem frequentemente mais do que duas categorias que têm muitas 

vezes uma natureza ordinal, isto é, não podem ser expressas numa escala numérica ou 

num intervalo. Frequentemente, na investigação por inquérito as respostas estão numa 

escala tipo Likert, tal como “Concorda fortemente”, “Concorda um pouco”, ou “Discorda 

fortemente”, ou as respostas num inquérito sobre educação podem ser “inferior a Ensino 

Secundário”, “Ensino Secundário”, “Ensino Superior” e “Graus Profissionais”. Estas 

respostas são muitas vezes codificadas como 0 (inferior a Ensino Secundário), 1 (Ensino 

Secundário), 2 (Ensino Superior) e 3 (Pós-graduação). Estas escalas são ordinais, no 

sentido de que existe uma clara ordenação entre as categorias, mas não se pode afirmar 

que 2 (Ensino Superior) é o dobro de 1 (Ensino Secundário), ou que 3 (Pós-graduação) é 

o triplo de 1 (Ensino Secundário). Para estudar fenómenos como estes, utiliza-se os 

modelos regressão logística que tomam em conta múltiplas categorias ordenadas 

(Gujarati, 2004). 

 

SOFTWARE ESTATÍSTICO UTILIZADO – Foi utilizada a linguagem R, uma poderosa 

linguagem de programação desenhada para a análise estatística, análise de dados, 

investigação operacional e optimização, análise numérica e cálculo matemático, entre 

outras utilizações possíveis. É produzida pela R Foundation for Statistical Computing e 

está disponível na Internet no endereço www.r-project.org. Foi utilizada a versão 2.4.1 (a 

mais recente à data do trabalho). Para a análise factorial, foi utilizado o software SPAD, 

versão 5.5, produzido por Decisia (www.decisia.fr). 

 

TESTE DE SPEARMAN – O coeficiente de correlação de ordens de Spearman, à 

semelhança do coeficiente de Pearson, serve para medir a correlação linear entre duas 

variáveis, bem como para testar a sua independência. Com efeito, o teste de 

independência (ou pelo menos de não correlação) entre duas variáveis só pode ser 
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baseado no coeficiente de Pearson se as duas variáveis em causa forem normais. Caso 

contrário (as variáveis  podem até nem ser numéricas), é o teste de Spearman que deve 

ser utilizado. Este teste baseia-se na ordenação (em separado) das amostras das duas 

variáveis e no cálculo do coeficiente de correlação não com base nos valores das 

variáveis, mas antes com base nessas ordens. É o coeficiente assim obtido que se 

designa por coeficiente de correlação de ordens de Spearman, cuja distribuição se 

encontra tabelada para a realização do teste. Se a dimensão da amostra for elevada, a 

distribuição é aproximada à normal, podendo assim utilizar-se os quantis desta. Deste 

modo, se o valor do coeficiente estiver afastado de zero (o valor do coeficiente está entre 

-1 e 1 como qualquer coeficiente de correlação), ou seja, se cair na região de rejeição do 

teste, conclui-se que as variáveis estão correlacionadas e, em consequência, não são 

independentes e o sinal do coeficiente indica em que sentido se processa essa 

correlação. Caso contrário (o coeficiente está próximo de zero), não se rejeita a hipótese 

de não correlação entre as variáveis. ( Desu e Raghavarao, 2004). 
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Anexo III 
 
 

Autorização para colheita de dados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 257 

 

 
 
 
 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 258 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 259 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
O Serviço de Atendimento Permanente—Satisfação dos Utentes com a Assistência de Enfermagem 

 

 261 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo IV 
 
 

Inquérito 
 

“Satisfação dos Utentes com os Cuidados de Enfermagem no SAP” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


