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RESUMO 

A saúde pública é um seguimento de serviços bastante complexo. O grau de 

exigência de seus usuários é um determinante cada vez mais importante nas organizações 

prestadoras destes serviços. A ausência de políticas de qualidade e humanização no 

atendimento resulta em queixas de usuários, manifestadas por meio de diversos canais 

externos e internos da própria instituição. O objetivo deste trabalho foi agrupar as 

manifestações registradas pelos usuários de um hospital público, com base nas cinco 

dimensões determinantes da qualidade, visando obter subsídios para criação de uma política 

interna de melhoria da qualidade no atendimento. O hospital avaliado pertence à gestão 

pública de Administração Direta, e está localizado na região metropolitana da cidade de São 

Paulo – SP. A unidade de serviços atende várias especialidades, sendo referência em 

traumatologia. A pesquisa seguiu uma abordagem qualitativa, utilizando a técnica de desk 

research para coleta de dados em 142 formulários de manifestação livre, referentes ao 

período de 01 de dezembro de 2014 a 30 de abril de 2015, oriundos de um programa 

institucional denominado “Conte Comigo”. Os dados demonstraram que, das 283 

manifestações registradas, 83% eram referentes à reclamações. A categoria profissional mais 

apontada foi a dos médicos (61% do total). O setor que mais recebeu queixas foi o pronto 

socorro adulto, com 37% das manifestações registradas. As reclamações foram classificadas 

com base nos cinco “determinantes da qualidade”, sendo os aspectos de responsividade 

(34%), e os aspectos de empatia (33%), os mais citados. Concluiu-se que a ausência de 

institucionalização de políticas de qualidade e humanização no atendimento acarretam 

problemas organizacionais que influenciam negativamente na qualidade dos serviços 

prestados. Portanto, considerando que esta pesquisa teve como foco contribuir para a prática 

gerencial, sugere-se a formulação de estratégias que busquem alcançar melhores resultados 

em relação a qualidade dos serviços prestados pelo hospital, especialmente no tocante à 

responsividade e empatia no atendimento. 

 

Palavras-chave: Gestão em Saúde, Qualidade, Atendimento, Saúde Pública.  
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ABSTRACT 

Public health is a segment of very complex services. The demand level of its users is 

an increasingly and important factor in organizations providing these services. The absence 

of quality and humanization of care policies results in complaints from users, manifested 

through various external and internal institutional channels. The aim of present study was to 

group the events recorded by users of a public hospital, based on five dimensions of quality 

in order to obtain subsidies for creating a quality improvement of attendance policy. The 

public hospital evaluated is located in the metropolitan region of Sao Paulo - SP. The service 

unit serves several specialties, being a reference in traumatology. The research was based in 

a qualitative approach, using desk research technique to collect data from 142 free 

expression forms, from December 01, 2014 to April 30, 2015, coming from an institutional 

program called "Tell Me". The data demonstrated that, of 283 registered events, 83% were 

related to complaints. The most pointed professional category was that of physicians (61% 

of the total). The sector that received the most complaints was adult emergency, with 37% 

of the recorded events. Complaints were classified based on five "determinants of quality", 

with aspects of responsiveness (34%), and empathy (33%), the most cited. It was concluded 

that the lack of institutionalization of quality and humanization of care policies lead to 

organizational problems that negatively influence the quality of services provided. 

Therefore, considering that this research focused on contributing to the management 

practice, it suggests the development of strategies to achieve better results regarding the 

quality of services provided by the hospital, especially regarding to responsiveness and 

empathy in attendance. 

 

Keywords: Health Management, Quality, Service, Public Health. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O setor de serviços nos últimos anos tem ocupado posição de destaque no meio 

econômico e comercial, tornando-se uma considerável fonte de riquezas para as nações. 

Estrategicamente, o setor de marketing tem investido em estudos que apontam sobre a 

qualidade percebida dos serviços prestados, visto que uma visão ampla da satisfação dos 

clientes proporciona aos gestores combustíveis para continuidade e excelência na prestação 

de serviços, mantendo assim a permanência no mercado (Sarmento, 2009). Os autores 

Lopes, Costa, & Noara (2009), afirmam que o setor de serviços tem se mostrado relevante 

mundialmente para a economia de um país, tornando-se um dos grandes diferenciais 

competitivos entre as organizações e diferenciação entre concorrentes. 

A saúde pública é um seguimento de serviços bastante complexo, tendo sido 

organizada no Brasil por meio da criação de um Sistema Único, apoiada na Constituição 

Federal do Brasil, que estabelece como direito do cidadão e dever do Estado o atendimento 

às necessidades de saúde de qualquer indivíduo, com base nos princípios da universalidade, 

integralidade e equidade. A organização desse sistema se dá por meio da regionalização e 

hierarquização de três níveis de complexidade: atenção básica, atenção de média 

complexidade e atenção de alta complexidade. A atenção básica ou atenção primária à saúde 

(APS) visa operacionalizar os serviços, devendo ser utilizada pelos usuários como primeira 

forma de acesso ao sistema, e atender às necessidades básicas da população. Já a atenção 

média e a de alta complexidade compreendem uma atenção especializada, incluindo serviços 

de especialidades médicas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos (C. R. de Souza, 

2013). 

O sistema de saúde brasileiro é composto por uma complexa rede de prestadores de 

serviços. O funcionamento desse sistema depende de uma gama de fatores determinantes 

como, características de organização de oferta, características sócio demográficas do 

usuário, perfil epidemiológico e também das negociações relacionados aos prestadores de 

serviços (de Almeida Ribeiro, Barata, de Almeida, & da Silva, 2006). 

 A gestão das organizações públicas no Brasil se encontra em fase de reestruturação. 

Suas práticas de gestão estão desgastadas, comprometendo as necessidades sociais da 

população. Novas possibilidades de gerir o sistema têm desafiado os gestores das instituições 

de saúde, que muitas vezes atuam de forma ineficaz, refletindo certo descompromisso, que 

é evidenciado nos resultados dos indicadores de suas instituições. Dessa forma, a renovação 

da gestão pública passou a ser fator essencial para afastar a crise organizacional do sistema 

(P. R. Barbosa, 2015).  
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No Brasil, o sistema de saúde é constituído por organizações públicas e privadas. 

Atualmente, existem três formas de gerenciar serviços de saúde, duas delas são modelos de 

gestão adotados pela administração pública, e uma delas se refere à saúde suplementar. O 

primeiro modelo de administração pública se refere aos hospitais de Administração Direta 

(AD), enquanto o segundo se refere os hospitais denominados Organizações Sociais de 

Saúde (OSS). Os hospitais pertencentes à AD são subordinados à Secretaria Estadual da 

Saúde (SES), que por sua vez possui uma Coordenadoria de Serviços de Saúde (CSS), 

responsável por gerenciar os hospitais pertencentes à Secretaria. Por meio de um "contrato 

de gestão", os dirigentes dos hospitais discutem o desempenho obtido, analisam indicadores 

e traçam novos planos de trabalho (Perdicaris, 2012). As OSS são caracterizadas como 

instituições sociais, de utilidade pública e sem fins lucrativos. Sua proposta é estabelecer 

padrões de eficiência semelhantes aos padrões adotados nas instituições privadas de saúde 

(Ibañez et al., 2001). 

 Independente da modalidade de gestão em que uma Instituição de saúde esteja 

inserida, os determinantes organizacionais devem ser bem definidos, pois a obscuridade 

quanto às metas e objetivos, assim como também a ausência de capacitação de recursos 

humanos, escassez financeira e falta de padrão comparativo entre instituições, levam a 

resultados indesejados, que podem ser facilmente identificados em diversas organizações do 

sistema atual (Lima, 1996). Novas possibilidades de gestão têm sido analisadas em debates 

públicos, tais como a inovação dos papéis de gestores e a renovação dos compromissos 

profissionais e contratos de gestão, sendo estes últimos considerados como os instrumentos 

gerencial transformadores da saúde pública (P. R. Barbosa, 2015). Desde então, gestores de 

serviços de saúde passaram a se preocupar com a qualidade dos serviços oferecidos. Nesse 

ponto, a pesquisa de satisfação passou a ser utilizada como ferramenta de gestão, 

possibilitando aos gestores identificar falhas para propor melhorias no planejamento e 

organização dos serviços, buscando oferecer o melhor atendimento aos seus clientes 

(Machado & Nogueira, 2008). 

 No decorrer dos anos, as mudanças foram marcadas pelo surgimento de novas 

propostas de trabalho e pela criação de práticas assistenciais atualizadas, dentre muitas outras 

atividades no seguimento saúde. A busca pela qualidade no atendimento ao cliente, 

mantendo-o satisfeito, seja no setor público ou privado, continua sendo um dos grandes 

desafios dos gestores da saúde. Estudos sobre o tema “satisfação do consumidor” vêm sendo 

apontados como fatores cruciais para o sucesso de qualquer organização, visto que podem 

influenciar diretamente na lealdade do cliente (Farias & Santos, 2000). 
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 Fadel & Regis Filho (2009), afirmam que o julgamento do cliente está relacionado 

com uma série de aspectos pessoais do indivíduo. Dessa forma, a avaliação se torna positiva 

segundo seu julgamento quando os resultados esperados são confirmados. Há dois elementos 

principais que norteiam a satisfação percebida pelos clientes, que são o serviço propriamente 

dito e a forma como este serviço é percebido pelo mesmo.  

 O interesse em "entender" o cliente e atender as suas expectativas começou a chamar 

atenção dos estudiosos no assunto a partir da década 1970, quando estudos de satisfação de 

usuários ganharam destaque na literatura, e países como Estados Unidos e Inglaterra 

introduziram a cultura da qualidade em seus processos. Ainda nessa época, a satisfação do 

usuário passou a ter um valor imensurável para os dirigentes dos serviços de saúde, tornando-

se uma meta a ser atingida. Os gestores desses serviços passaram a acreditar que a satisfação 

do cliente é um indicador relevante para nortear o crescimento institucional. No Brasil, a 

utilização de instrumentos de pesquisa de satisfação do usuário iniciou-se na década de 1990, 

com a justificativa de controle social do SUS (Esperidião & Trad, 2006). 

 Segundo Kotaka, Pacheco, & Higaki (1997), os gestores de uma Instituição devem 

ter como prática gerencial a avaliação sistemática dos indicadores relativos aos processos 

organizacionais, em especial as pesquisas de satisfação do cliente. A despeito das diversas 

maneiras de se avaliar um serviço, em qualquer instrumento avaliativo a mensuração da 

variável "qualidade" será bastante complexa, visto que esta depende de julgamentos 

anteriores e expectativas esperadas pelo cliente. González (2006), afirma que nem sempre a 

fidelidade do cliente é resultado da satisfação com o produto ou serviço, mas a probabilidade 

dos clientes satisfeitos tornarem-se fiéis é muito comum nos negócios. O impacto da 

fidelização do cliente nas instituições é fator primordial para que estas se mantenham no 

mercado. 

 Wigle et al (2002), afirmam que a lealdade do cliente está diretamente ligada à sua 

satisfação, e que esta antecede à lealdade. Segundo o autor, há dois elementos que 

determinam a escolha do cliente, sendo um deles a qualidade percebida e o outro o valor 

percebido. A qualidade percebida é a avaliação do cliente sobre o produto ou serviço, 

tomando por base o desempenho percebido. Já o valor percebido é determinado pelo “custo 

benefício”, isto é, o preço pago pelo produto e sua relação com a qualidade do mesmo 

(Gastal, 2005). Por sua vez, Milan & Trez (2005) definem como satisfação todas as 

experiências vividas pelo indivíduo, que compõem o presente, o passado e o futuro, sendo o 

julgamento das experiências futuras embasado nas expectativas e experiências vividas 

anteriormente. 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 Os hospitais gerenciados pela AD seguem um modelo de gestão cuja avaliação de 

desempenho objetiva a melhoria dos processos institucionais. Esse instrumento de gestão é 

denominado "contrato de gestão", documento oficial onde metas são pactuadas pelos 

dirigentes dos hospitais (Perdicaris, 2012). 

 Os gestores dos hospitais da AD, são orientados a utilizarem o “contrato de 

gestão”, como estratégia gerencial. Muitos deles, acreditam no modelo de gestão e 

confirmam na prática os avanços que essa modalidade gerencial trouxe para o cumprimento 

dos índices estabelecidos para manutenção da qualidade no atendimento. Segundo Perdicaris 

(2012), o contrato de gestão trouxe para as instituições de saúde uma estabilidade 

administrativa com vários benefícios, como o comprometimento de autoridades nas metas 

estabelecidas, administração participativa e empenho na resolução de problemas. O grande 

desafio desses gestores é alcançar índices institucionais adequados em todos os níveis 

gerenciais e, para tanto, os planos de ação devem estar alinhados às estratégias globais do 

hospital (Rodrigues et al, 2014). 

 Nos hospitais da AD, os índices relacionados ao cumprimento das metas são 

pactuados no contrato de gestão, abrangendo indicadores gerenciais como número de saídas 

hospitalares, número de cirurgias realizadas, taxa de ocupação mensal, média de 

permanência institucional, número de partos realizados, número de atendimentos 

ambulatoriais, além dos números relacionados aos serviços de apoio diagnóstico e 

terapêutico (SADT) como, por exemplo, exames de endoscopia, ultrassonografia, 

ecocardiograma, ressonância magnética e tomografia computadorizada. O desempenho 

desses processos assistenciais é reflexo do modelo gerencial adotado pela Instituição. Porém, 

são inúmeras as dificuldades na manutenção das metas pré-estabelecidas no contrato de 

gestão do hospital objeto da presente experimentação, visto que a ausência de políticas de 

qualidade e humanização no atendimento, resultam em queixas de usuários dos serviços, 

estas manifestadas por meio das pesquisas de satisfação, realizadas pela Instituição.  

 A Instituição foco deste estudo é vista como um conjunto hospitalar de alta 

complexidade, com uma enorme gama de processos de trabalho a serem gerenciados. 

Entretanto, tais processos não estão bem definidos ou mesmo disseminados entre as equipes, 

de modo que nem sempre garantem um padrão de assistência considerada de qualidade. Por 

esta razão, considera-se que não há institucionalização da política de qualidade e 

humanização no atendimento prestado pelo referido hospital. A ausência de tais políticas 

impacta diretamente nos processos assistenciais e gerenciais da Instituição, fato este 
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evidenciado nas manifestações registradas pelos usuários por meio dos diversos canais de 

comunicação disponíveis, como por exemplo, a ouvidoria e o Programa “conte comigo”. 

Várias são as queixas referentes às falhas no atendimento, possivelmente evitáveis, caso 

houvesse uma cultura organizacional embasada nos parâmetros da qualidade hospitalar. 

 Como dito, as queixas relacionadas aos serviços prestados são registradas tanto 

pelo serviço de ouvidoria, quanto por um programa instituído pela Secretaria Estadual da 

Saúde (SES), intitulado “Conte Comigo”. Nesse programa, os usuários têm a liberdade de 

expressar suas opiniões por meio de formulários deixados em caixas coletoras, fixadas em 

diversos setores distribuídos por todo o hospital. Diariamente, as opiniões registradas são 

recolhidas pelos funcionários do setor e, após a análise da manifestação, que é realizada pela 

supervisão do próprio Programa, são direcionadas para as gerências responsáveis pelo setor 

citado no formulário, que por sua vez deveriam utilizá-las como ferramenta de gestão para 

tomada de decisões com vistas à obtenção de melhorias nos processos assistenciais. 

  Atualmente, diversos problemas permeiam a execução do referido Programa, 

especialmente relacionados a falta de comunicação entre os pares envolvidos, falta de 

retorno relacionado aos registros por parte do setor citado nos formulários, ausência de 

tomada de decisões com relação às reclamações mais frequentes, dentre outros. Além disso, 

não se realiza uma avaliação qualitativa das manifestações expressadas pelos usuários nos 

formulários específicos do Programa, o que por sua vez impede, por exemplo, que tais 

manifestações sejam agrupadas por afinidade, por setor, por profissional, por serviço 

prestado, dentre outros. Tal avaliação, se realizada de maneira mais diretiva, permitiria, com 

base nas opiniões expressadas pelos usuários, identificar os setores e/ou serviços 

considerados mais problemáticos da Instituição, o que por sua vez serviria como uma 

importante ferramenta de gestão com vistas à melhoria na qualidade dos serviços oferecidos 

pelo hospital. Nesse sentido, a presente pesquisa buscou realizar uma avaliação qualitativa 

das manifestações dos participantes do Programa “Conte Comigo”, com base nas cinco 

dimensões determinantes da qualidade propostas por Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 

(1988), visando fornecer informações estratégicas que poderão nortear ações de melhoria. 

 

1.1.1 Questão de Pesquisa 

 Partindo-se dos argumentos expostos até então, a questão de pesquisa norteadora 

do presente trabalho é a seguinte:  
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Quais são as principais manifestações (reclamações, elogios e sugestões) registradas 

pelos usuários do hospital por meio do Programa “Conte Comigo”, e como será possível 

aproveitá-las para o desenvolvimento de estratégias gerenciais, visando a melhoria dos 

serviços oferecidos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Geral 

 Agrupar as manifestações registradas pelos usuários do Programa “Conte Comigo” 

com base nas cinco dimensões determinantes da qualidade propostas por Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry (1988), buscando fornecer subsídios para criação de uma política interna 

de melhoria da qualidade. 

 

1.2.2 Específicos 

 Identificar as principais manifestações e classificá-las como reclamações, elogios e 

sugestões, relacionadas aos serviços oferecidos; 

 Agrupar as manifestações por setor, por profissional envolvido, e por serviço 

oferecido; 

 

1.3 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Cada vez mais as instituições de saúde vivenciam um ambiente de competitividade 

entre as organizações, exigindo que gestores inovem suas formas de gerenciá-las 

(Vendemiatti, Siqueira, Filardi, Binotto, & Simioni, 2010). Contratos de gestão, acordos de 

serviços ou desempenho institucional, independente de como forem chamados, são modelos 

implantados com a intenção de “solucionar" o baixo desempenho dos diferentes 

seguimentos da administração pública, evidenciado no setor saúde pela falta de foco em 

estrutura, processos e resultados (Lima, 2009). 

 Preocupar-se com a constante evolução das estratégias para elevação e manutenção 

da qualidade assistencial, deve ocupar lugar de destaque entre os gestores da saúde. Para 

Carnelutti (2006), a concorrência entre os hospitais é aferida especialmente levando-se em 

consideração a qualidade dos serviços prestados, que influencia diretamente satisfação de 

seus clientes. Ainda que a busca por eficiência, eficácia e transparência seja um processo 

árduo e contínuo no setor público, a esperança é o que fortalece os gestores na busca por 

melhores práticas na saúde (Thoenig, 2014).  
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 A justificativa para o estudo do presente trabalho se dá fundamentalmente pela 

importância que o sistema de saúde tem para a população do país, visto que os hospitais 

públicos são bens comuns a todos os cidadãos. Entende-se que os resultados oriundos da 

presente pesquisa fornecerão aos gestores do hospital uma visão macro de como planejar 

ações, buscando elevar a qualidade do atendimento, de forma a atingir as metas definidas no 

contrato gestão do hospital.  

  

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho encontra-se organizado em seis capítulos, sendo o primeiro esta 

Introdução, que contém a formulação do problema, a questão principal da pesquisa, o 

objetivo, a relevância do tema com justificativa, bem como a estrutura da dissertação. Em 

seguida, encontram-se dispostos os cinco capítulos seguintes, na ordem em que aparecerão 

ao longo do texto.  

  

1.4.1 Capítulo 2: Referencial Teórico 

Neste capítulo serão apresentados os polos teóricos pertinentes à questão principal da 

pesquisa. O embasamento em literatura especializada proporcionará ao leitor um 

entendimento amplo sobre o assunto tratado. São eles: 

 

A – Qualidade hospitalar   

A.1 – Qualidade e humanização no atendimento hospitalar; 

A.2 - Qualidade percebida; 

A.3 – Modelo teórico em qualidade percebida em serviços, os cinco Gaps; 

A.4 – Determinantes da qualidade: as cinco dimensões de avaliação de serviços; 

A.5 – Programas de acreditação hospitalar e a melhoria contínua da qualidade. 

 

B – Satisfação do cliente  

 B.1 - Definições de satisfação de clientes; 

 B.2 - Fatores que influenciam a satisfação do cliente. 

 

C – Gestão 

C.1 - Gestão pública hospitalar;   

C.2 – Gestão hospitalar, lideranças e competências;  

C.3 – Modalidades de gestão em hospitais públicos;  
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 C.4 – Fatores relevantes para alcançar sucesso gerencial. 

 

D – Formulação dos pressupostos da pesquisa. 

 

1.4.2 Capítulo 3: Metodologia da pesquisa 

Este capítulo tratará da metodologia empregada na pesquisa, de modo a responder a 

sua questão principal. Será apresentado o conjunto de processos intelectuais e técnicos para 

o desenvolvimento da mesma.  

 

A- Delineamento da pesquisa 

 A.1 - Classificação da pesquisa: estudo de caso; 

            A.2 - Local da pesquisa; 

 A.3 - Quanto à natureza: pesquisa aplicada; 

 A.4 - Quanto aos objetivos: pesquisa exploratória e descritiva; 

 A.5 - Quanto à abordagem: método qualitativo. 

 

B - Procedimentos de coleta de dados. 

 

C - Procedimentos de análise dos dados 

 C.1- Aspectos éticos relacionados à pesquisa. 

 

D - Limitações do método. 

 

1.4.3 Capítulo 4: Resultados da pesquisa 

No quarto capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, todos discutidos à 

literatura científica já disponível, permitindo assim uma análise e avaliação crítica dos 

resultados encontrados.  

 

A – Discussão dos resultados. 

A.1 - Classificação geral das manifestações; 

A.2 – Classificação das manifestações por categoria profissional; 

A.3 - Classificação das manifestações por setor. 

 



23 

 

B – Classificação das manifestações quanto aos cinco “determinantes da qualidade”. 

B.1 – Primeira Dimensão – Tangíveis; 

B.2 – Segunda Dimensão – Confiabilidade; 

B.3 – Terceira Dimensão – Responsividade; 

B.4 – Quarta Dimensão – Segurança; 

B.1 – Quinta Dimensão – Empatia. 

 

1.4.4 Capítulo 5: Considerações finais e implicações para a prática 

No último capítulo serão apontadas ações práticas para a resolução do problema de 

pesquisa. Por fim, serão fornecidas sugestões para o desenvolvimento de trabalhos futuros 

visando preencher as lacunas que porventura venham a surgir com a finalização da presente 

proposta.  

 

A - Avaliação dos objetivos e pressupostos. 

A.1 Com relação aos objetivos específicos; 

A.2 Com relação ao objetivo geral; 

A.3 Avaliação dos pressupostos da pesquisa. 

 

B - Resultados da coleta de dados. 

C - Considerações do estudo e possíveis implicações para as práticas futuras.   

C.1. Limitações e sugestões de futuras pesquisas 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Qualidade hospitalar 

2.1.1 Qualidade e humanização no atendimento hospitalar 

 Na área da saúde, a filosofia da qualidade não se diferencia dos padrões adotados nas 

indústrias, pois o cliente, em qualquer que seja o setor, anseia por qualidade e bom 

atendimento (Vieira, Shitara, Mendes, & Sumita, 2011). Entende-se por qualidade ou 

melhoria contínua da qualidade, como o conjunto de padronizações e resultados condizentes 

ao "erro zero", muito embora a perfeição ou a ausência de erros não esteja no alcance dos  

padrões humanos, mesmo que as buscas pelas melhores práticas reflitam o compromisso da 

organização com a filosofia da qualidade (Feldman, Gatto, & Cunha, 2005). 

 Segundo os autores da Rocha, Weise, Schultz, & Platt (2011), a gestão hospitalar não 

acompanhou o avanço e o crescimento das organizações e instituições de saúde, e  novas 

técnicas de gerenciamentos não foram praticadas nos últimos tempos. A falta de 

investimentos em políticas preventivas, tanto em nível federal, como estadual e municipal, 

causaram desconformidades que hoje são reconhecidas pelos gestores de hospitais. Diante 

de uma visão gerencial mais atualizada, nas últimas duas décadas, a preocupação com 

políticas de qualidade e de acreditação hospitalar tem causado um verdadeiro "objeto de 

desejo" entre as organizações que atuam no sistema de saúde. 

 Os autores E. R. Barbosa & Brondani (2004), refletem a competitividade entre as 

organizações com o seguinte pensamento: "nos dias de hoje, existem três tipos de 

organizações: as que fazem acontecer, as que apenas observam acontecer e as que 

surpreendentemente se espantam com o que aconteceu". Os autores afirmam que, para fazer 

parte do grupo das empresas bem-sucedidas, isto é, que “fazem acontecer”, é fundamental 

que a organização priorize o planejamento estratégico, pois é nele que são direcionadas ações 

que possibilitam o alcance e cumprimento da missão, visão e valores institucionais. Ainda é 

colocado pelos autores supracitados que o planejamento estratégico contribui para os 

gestores como um importante instrumento norteador visando a diminuição de tomadas de 

decisões não assertivas. 

 Almeida (2001), define qualidade no setor de saúde como a sistematização dos 

processos organizacionais nos três níveis da esfera política, na busca da ética e técnicas 

embasadas nas melhores práticas de ações e procedimentos, proporcionando ao indivíduo 

conforto, bem-estar e amenização do sofrimento que pode ser gerado pela ausência de saúde.  
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 Segundo Gitlow (1993), a qualidade é o julgamento feito pelos clientes sobre o 

produto ou serviço, levando em conta suas necessidades e expectativas sobre o mesmo. 

Grönroos (1995), afirma que a qualidade dos serviços é a percepção do cliente sobre o 

serviço ou produto.  

Para o Ministério da Saúde (MS), a qualidade é condição indispensável no 

atendimento setorial. Com intuito de qualificá-la, o MS, juntamente com a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPS), adotou padrões mínimos de assistência na prevenção, promoção 

e recuperação da saúde. Também com a intenção de qualificar os serviços e melhorar os 

resultados de desempenho organizacionais, o MS incentivou as instituições a adotarem 

novos padrões de atendimento, sugerindo a participação destas em programas de acreditação 

(Nascimento, Toffoletto, Gonçalves, Freitas, & Padilha, 2008).  

A qualidade no atendimento médico-hospitalar sempre foi uma das preocupações das 

instituições de saúde. Donabedian (1980, p. 77–125) apud Maria (2006, p. 85), foi o pioneiro 

no setor de saúde a estudar sistematicamente a qualidade dos serviços. O autor absorveu, 

com base na teoria de sistemas, a noção de indicadores de estrutura, processo e resultado, 

adaptando-os aos serviços hospitalares, e fazendo com que esta abordagem se tornasse um 

clássico no que diz respeito à condução de estudos que visam avaliar a qualidade oferecidas 

pelos serviços de saúde (Maria, 2006).  

A Figura 01 traz os componentes da qualidade de serviços de saúde, com base nas 

variáveis gerenciais de estrutura, processo e resultado.  
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COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 

 

ESTRUTURA Abrange a área física, recursos humanos (número, tipo, distribuição e qualificação), 

recursos materiais e financeiros, sistemas de informação e instrumentos normativos 

técnico-administrativos, apoio político e condições organizacionais.  

 

PROCESSO Refere-se a prestação da assistência segundo padrões técnico-científicos, 

estabelecidos e aceitos na comunidade científica sobre determinado assunto e, a 

utilização dos recursos nos seus aspectos quantitativos e qualitativos. Inclui o 

reconhecimento de problemas, métodos diagnósticos e os cuidados prestados. 

 

RESULTADOS Corresponde às consequências das atividades realizadas nos serviços de saúde, ou 

pelo profissional, em termos de mudanças verificadas no estado de saúde dos 

pacientes, considerando também as mudanças relacionadas a conhecimentos e 

comportamentos, bem como a satisfação do usuário e do trabalhador ligada ao 

recebimento e prestação dos cuidados, respectivamente. 

 

Figura 01: Qualidade de serviços de saúde. Fonte: Maria (2006, p. 85). 

Para se alcançar qualidade nos serviços de saúde, é fundamental que existam 

princípios de humanização no atendimento aos usuários. A política de humanização é uma 

valiosa estratégia de gestão, devendo estar inserida nos diversos processos de atendimento 

do hospital. Segundo Rios (2009), a Política Nacional de Humanização (PNH), tem se 

mostrado como uma importante ferramenta de gestão para alcançar bons resultados nos 

serviços prestados. A humanização é hoje um tema atual nos serviços de saúde. Ideologias, 

teorias e programas de humanização são imprescindíveis para estes serviços. Ações de 

humanização, quando praticadas, tornam-se grandes diferenciais de gestão, já que a 

Instituição passa a ter um reconhecimento que a diferencia das demais. O atendimento 

estruturado humanizado melhora o atendimento global e, consequentemente, a qualidade dos 

serviços prestados passa a ser mais percebida pelos usuários (Rios, 2009). 

A PNH se baseia nos princípios que “sustentam” a Constituição reguladora do 

Sistema Único de Saúde (SUS), definida na Lei Orgânica da Saúde (8.080/90). Esses 

princípios estão definidos em três dimensões: a transversalidade, que se refere a uma maior 

comunicação e troca interativa entre os atores envolvidos; a indissociabilidade entre práticas 

de gestão e práticas de atenção à saúde, entendida como "inseparáveis", quando se atua em 

um destes campos; e por fim, o terceiro princípio, que é o protagonismo dos sujeitos e dos 
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coletivos, que aposta na ação transformadora dos sujeitos em produzir saberes, práticas e 

intervenções singulares nos processos de trabalho (Pasche & Passos, 2008). 

Estrategicamente, a PNH tem sido o suporte fortalecedor do Sistema Público de 

Saúde, contribuindo para a melhoria da qualidade da atenção e da gestão da saúde no Brasil. 

Diante dessa reflexão, a PNH prioriza algumas ações essenciais para o desenvolvimento das 

políticas de humanização. Uma delas é contagiar equipes, gestores e usuários com ideias e 

diretrizes “humanizadas”. Outra é o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, 

fomentando a transversalidade e a grupalidade (Pasche & Passos, 2008).    

Com o intuito de melhorar e “humanizar” os serviços de saúde nos hospitais, a PNH 

criou alguns dispositivos que, ao serem aplicados, enriquecem as práticas de produção de 

saúde. Como tais podemos citar: projeto terapêutico singular e projeto de saúde coletivo; 

sistema de escuta qualificada para usuários e trabalhadores da saúde; gerência de “porta 

aberta”; ouvidorias; grupos focais de pesquisa de satisfação; projeto “acolhendo os 

familiares / rede social participante”; visita aberta; direito do acompanhante; “acolhimento 

com avaliação e classificação de risco”. Este último, refere-se a um processo dinâmico de 

identificação de pacientes que necessitam de tratamento imediato, de acordo com o potencial 

de risco, priorizado conforme a gravidade clínica do paciente, e não com base na ordem de 

chegada ao serviço. Esta classificação deve ser realizada por enfermeiros, pois considera-se 

que este é o profissional indicado para avaliar e classificar o risco dos pacientes que 

procuram os serviços de urgência, devendo ser orientado por um protocolo direcionador (C. 

C. de Souza, Toledo, Tadeu, & Chianca, 2011).  

Segundo Coutinho, Cecílio, & Mota (2012), há vários tipos de protocolos que 

direcionam o atendimento por meio de acolhimento com avaliação e classificação de risco. 

Entretanto, um dos mais conhecidos é o protocolo Manchester. O Sistema de Triagem 

Manchester, possui cinco categorias ou níveis. A cada categoria é atribuído um número, cor, 

nome e tempo-alvo máximo aceitável até o primeiro atendimento médico.  

Os autores Windle & Mackway-Jones (2003), entendem que “triagem é um sistema 

de gerenciamento de risco clínico, implementado em todo o mundo para gerenciar fluxo de 

paciente com segurança, quando a necessidade exceder a capacidade”. A Figura 02 

apresenta a forma de atendimento segundo modelo do Sistema de Triagem de Manchester 

(STM):    
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CATEGORIA 

 

 

COR ATENDIMENTO TEMPO MÁXIMO 

DE ESPERA 

 

NÍVEL 1 

 

 

VERMELHO 

 

EMERGENTE 

 

IMEDIATO 

 

NÍVEL 2 

 

 

LARANJA 

 

MUITO URGENTE 

 

10 MINUTOS 

 

NÍVEL 3 

 

 

AMARELO 

 

URGENTE 

 

60 MINUTOS 

 

NÍVEL 4 

 

VERDE/AZUL 

 

 

POUCO URGENTE/ 

NÃO URGENTE 

 

 

120 MINUTOS/ 

240 MINUTOS 

Figura 02: Modelo do Sistema de Triagem de Manchester (STM). Fonte: Coutinho et al., (2012). 

 

Muitos serviços de atendimento de urgência convivem com grandes filas, onde as 

pessoas disputam o atendimento sem critério algum, a não ser a hora da chegada. A ausência 

de avaliação de riscos ou grau de sofrimento faz com que alguns casos se agravem na fila, 

podendo gerar sérios problemas decorrentes da falta de atendimento no tempo adequado (dos 

Santos, Gomes, Silva, de Azevedo Ferreira, & Araújo, 2014). Segundo a Política de 

Humanização, os benefícios de se implantar o “Acolhimento com Avaliação e Classificação 

de Risco”, são imensuráveis. A Figura 03 apresenta os benefícios do “Acolhimento com 

Avaliação e Classificação de Risco”: 
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BENEFÍCIOS 

“Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco” 

01 Melhoria do acesso dos usuários, mudando a forma tradicional de entrada por filas e 

ordem de chegada. 

02 Mudança das relações entre profissionais de saúde e usuários no que se refere à forma 

de escutar este usuário em seus problemas e demandas.  

03 Aperfeiçoamento do trabalho em equipe com a integração e complementaridade das 

atividades exercidas pelas categorias profissionais. 

04 Aumento da responsabilização dos profissionais de saúde em relação aos usuários e a 

elevação dos graus de vínculo e confiança entre eles.  

05 Abordagem do usuário para além da doença e suas queixas. 

 

06 Pactuação com o usuário da resposta possível à sua demanda, de acordo com a 

capacidade do serviço. 

Figura 03: Benefícios do “Acolhimento com Avaliação e Classificação de Risco”. Fonte: dos Santos et al., (2014). 

Segundo Rios (2009), a humanização surgiu devido à violência institucional, que está 

relacionada com a perda da sensibilidade de fatores subjetivos, porém fundamentais nas 

práticas assistenciais, além do descaso pelos aspectos humanísticos e disciplina autoritária, 

que fizeram do hospital um lugar onde as pessoas são tratadas como coisas e onde prevalece 

o desrespeito à sua autonomia, além da falta de solidariedade.  

A reestruturação de processos de trabalho e inovações frente a atuação e melhoria 

global no atendimento, caracteriza uma gestão apoiada na PNH, esta por sua vez solidifica 

os processos de qualidade, dos quais levam os usuários a manifestarem satisfação pelo 

atendimento recebido. 

 

2.1.2 Qualidade percebida 

 Segundo Jesus (2015), de acordo com o Ministério da Saúde os serviços de saúde 

tem como missão não apenas prestar atendimento aos que procuram os serviços, mas sim de 

atendê-los de forma a satisfazê-los, diminuindo ou eliminando suas necessidades, as quais 

os levaram a buscar o serviço. O autor afirma que existe um aumento das expectativas e do 

grau de exigência de usuários que utilizam os serviços de saúde, e que, cada vez mais, estes 

são um importante determinante nas organizações assistenciais. O interesse de uma 
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organização em procurar a qualidade dos seus bens ou serviços só fará sentido se esta for 

percebida pelo cliente.  

Segundo Fadel & Regis Filho (2009), os consumidores buscam prestadores de 

serviços comparando as percepções que têm do serviço recebido com o serviço esperado, 

definindo o que se entende como qualidade de serviço percebida. Resultados satisfatórios de 

qualidade percebida são obtidos quando os serviços recebidos ou experimentados atendem 

às expectativas dos consumidores. Ainda segundo os autores, o prestador de serviços terá 

bons resultados no negócio quando este entender as avaliações realizadas pelos clientes visto 

que, desta forma, poderá traçar diretrizes que influenciarão nos resultados almejados. 

 Cleto (2014), afirma que as organizações devem reduzir ao máximo as discrepâncias 

entre o que o cliente deseja e o que ele efetivamente recebe do serviço. Segundo Zeithaml, 

Bitner, & Gremler (2014), os clientes não percebem a qualidade como um conceito 

unidimensional, ou seja, as avaliações dos clientes acerca da qualidade incluem percepções 

de múltiplos fatores ou dimensões, que agrupam os diferentes atributos do serviço. 

Os autores Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985), afirmam que a qualidade 

percebida é a relação entre as expectativas e a performance percebida de um serviço, e que 

o conhecimento sobre a qualidade de bens é insuficiente para a avaliação da qualidade de 

serviços. Segundo a visão de E. L. Lopes, (2007): 

 
Uma boa qualidade percebida é obtida quando a qualidade experimentada atende 

às expectativas do cliente, ou seja, à qualidade esperada. Portanto, o processo de 

avaliação da qualidade do serviço que o cliente faz é função de suas expectativas 

(qualidade esperada) e de sua percepção do serviço (qualidade experimentada).  

 

A Figura 04, traz um demonstrativo de como se forma a percepção da qualidade de 

serviços, segundo E. L. Lopes, (2007). 
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       Figura 04: Qualidade percebida. Fonte: E. L. Lopes, (2007). 

 

2.1.3 Modelo teórico em qualidade percebida em serviços, os cinco Gaps. 

  Parasuraman et al. (1985), afirmam que o princípio dos gaps, baseado na expectativa 

e experiência como uma medida de qualidade de serviço, foi utilizado pela primeira vez no 

início da década de 80 por Lewis, seguido por Gronroos (1988) e Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985; 1988; 1991). O modelo de Gronroos (1988), foi embasado na ideia de que os 

consumidores avaliam a qualidade dos serviços segundo suas expectativas. A construção e 

desenvolvimento do modelo dos gaps passaram por muitas etapas, incluindo experiências 

com consumidores, por meio de grupos focais, entrevistas com executivos e estudos 

exploratórios, que muito contribuiu para o avanço no conhecimento sobre o assunto.  

Durante as pesquisas sobre o modelo dos gaps, participaram quatro organizações de 

diferentes seguimentos, sendo elas, banco de varejos, administradora de cartão de créditos, 

corretora de valores e empresa de reparos e manutenção de produtos. O tema norteador das 

discussões, tanto nos grupos focais quanto nas entrevistas, foi relacionado à qualidade 

percebida pelos consumidores e executivos entrevistados. Foi possível concluir que existem 

lacunas relacionadas à percepção e ao desempenho dos serviços, e que estas impactavam na 

percepção do cliente. Com base nesta conclusão, foi proposto um novo modelo de qualidade 

em serviços, no qual a qualidade percebida pelo cliente é constituída por cinco gaps 

(lacunas), descritos a seguir: 
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Gap1 - Associado ao nível hierárquico da organização, isto é, diferença entre as expectativas 

do consumidor e a percepção dos dirigentes, muitas vezes causada por falhas na 

comunicação, impactando negativamente na percepção da qualidade dos serviços 

disponibilizados.  

 

Gap2 - Relacionado à dificuldade dos gestores em transformar os desejos e expectativas dos 

clientes em produtos e serviços disponíveis, muitas vezes pela falta de compromisso, 

resultando em baixa qualidade nos serviços e produtos oferecidos. 

 

Gap3 - Relativo ao desempenho de serviços, processo interativo entre o cliente e o prestador, 

ligado diretamente a qualidade dos serviços. O gap3, é descrito pelos autores, como o 

responsável pela “saúde da empresa”, pois a percepção de qualidade, é fundamental para 

satisfação e lealdade dos clientes nos serviços. Segundo Parasuraman et al., (1985), existem 

atributos chave para que uma organização tenha uma boa performance: trabalho em equipe, 

capacitação de funcionários, tecnologia disponibilizada a todos colaboradores, ambiente de 

trabalho saudável, reconhecimento profissional, interação entre as partes, gestores e clientes 

e segurança de informação, todos fundamentais para garantia de bons resultados.  

 

Gap4 - Quando há promessas não cumpridas, diferença entre o serviço prestado e a 

comunicação com o mercado. Pode ocorrer quando não há um planejamento de comunicação 

adequado entre coordenação e operação. Também podem ocorrer falhas de gestão muitas 

vezes envolvendo o setor de marketing, como por exemplo, uma propaganda exagerada, ou 

prometer demasiadamente sem ter condições de cumprir, propiciando ao cliente uma baixa 

percepção de qualidade. 

 

Gap5 - É a lacuna do serviço esperado e do efetivamente percebido. A percepção de 

qualidade está diretamente ligada a atender ou superar as expectativas dos clientes, a 

avaliação alta ou baixa, dependente da experiência atual do consumidor. Este gap é 

considerado como uma função dos quatro primeiros, sendo, portanto, uma lacuna onde são 

avaliados os resultados contidos nos demais gaps. A Figura 05 demonstra o Modelo de 

qualidade de serviço, segundo (Parasuraman et al., 1985).  
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Figura 05:  Modelo de qualidade de serviço. Fonte: Parasuraman et al., (1985). 

  

Os idealizadores dos cinco gaps chegaram à conclusão de que, independentemente 

do tipo de serviço, os participantes da pesquisa usavam critérios muitos semelhantes para 

avaliar a qualidade dos serviços prestados. Portanto, estes critérios foram enquadrados em 

dez categorias, denominadas pelos autores como os “determinantes da qualidade de serviço”. 

Como resultado, surgiu a escala SERVQUAL, instrumento criado para medir a expectativa 

genérica sobre o serviço estudado, bem como as percepções concretas dos clientes sobre o 

ponto de vista dos serviços da organização. A Figura 06 especifica as dez categorias 

intituladas como “determinantes da qualidade de serviço”, segundo Parasuraman et al., 

(1985). 
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Figura 06: Determinantes da qualidade. Fonte: Parasuraman et al. (1985). 

 

2.1.4 Determinantes da qualidade: as cinco dimensões de avaliação de serviços. 

Com base no modelo de qualidade para serviços, ou seja, com base nos 

“determinantes da qualidade”, Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988), propuseram uma 

reformulação para o instrumento criado em 1985. A estrutura das dez dimensões da 

qualidade foi reduzida para cinco dimensões. A Tangibilidade, a Confiabilidade e a Presteza, 

foram mantidas da versão original. Competência, Cortesia, Credibilidade e Segurança foram 

consideradas como uma única dimensão, denominada Segurança. Acesso, Comunicação e 

Compreensão foram agrupadas na dimensão Empatia, totalizando cinco dimensões (E. L. 

Lopes, 2007).  

DETERMINANTES DA QUALIDADE 

 

CONFIABILIDADE 

 

 

 

Envolve a consistência de desempenho e confiabilidade. Isso 

significa que a empresa realiza o serviço certo da primeira 

vez. Significa também que a empresa honra suas promessas. 

CAPACIDADE DE RESPOSTA 

 

 

Refere-se à vontade ou disponibilidade dos funcionários para 

prestar serviço. Envolve a pontualidade do serviço 

COMPETÊNCIA 

 

Significa a posse das competências exigidas e conhecimento 

para realizar o serviço. 

ACESSO 

 

Envolve a acessibilidade e facilidade de contato. 

CORTESIA 

 

Envolve polidez, respeito, consideração e simpatia do 

contato pessoal. 

COMUNICAÇÃO 
Significa manter os clientes informados numa língua que 

compreendam e ouvi-las. 

CREDIBILIDADE 
Envolve a confiabilidade, credibilidade, honestidade. 

Envolve ter melhores interesses do cliente no coração 

SEGURANÇA 

 

É a liberdade do perigo, risco ou dúvida. 

COMPREENSÃO/CONHECENDO O CLIENTE 
Envolve fazer o esforço para entender as necessidades do 

cliente. 

TANGÍVEIS 
Inclui as evidências físicas do serviço: instalações físicas e 

aparência do pessoal. 
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Segundo os autores, essa nova estrutura agrupa todos os elementos determinantes da 

qualidade. Portanto, apesar de apresentar-se de forma compacta, atende todos os quesitos 

necessários para mensurar a qualidade dos serviços (Parasuraman et al., 1988). A Figura 07 

apresenta as cinco dimensões de avaliação de serviços, segundo  Parasuraman, Zeithaml, & 

Berry (1988).  

 

Figura 07: Determinantes da qualidade: as cinco dimensões de avaliação de serviços. Fonte:  Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry (1988). 

 

 

 

 

DIMENSÕES 

 

CONCEITOS 

Tangíveis Referem-se à aparência das instalações físicas, equipamentos, 

pessoal e material de comunicação como: equipamentos modernos; 

instalações físicas atraentes, confortáveis e organizadas; 

funcionários com boa aparência (uniforme e higiene). 

Confiabilidade Habilidade em realizar o serviço no tempo prometido, de forma 

confiável e precisa. Perceber interesse dos funcionários em resolver 

os problemas dos usuários; fornecer serviços de maneira certa logo 

na primeira vez. 

 

Responsividade Disposição em ajudar os clientes e prover-lhes o serviço 

prontamente como: Informar corretamente os prazos de liberação e 

realização dos procedimentos, atender imediatamente os clientes, 

mostrar disposição em ajudar os clientes, estar sempre livres para 

responder aos pedidos dos clientes. 

Segurança: Conhecimento dos funcionários e suas habilidades de transmitir 

confiança e segurança como: Adotar postura que inspira confiança 

dos clientes; ser bem treinados para o atendimento; ser cordiais 

com os clientes; possuir conhecimento para responder dúvidas dos 

usuários. 

Empatia Fornecimento de cuidados e atenção individualizada aos clientes 

como: entender as necessidades específicas de seus clientes; 

possuir funcionários na quantidade e com a qualidade necessária 

para dar atenção individualizada aos clientes; priorizar as 

necessidades dos clientes. 
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2.1.5 Programas de acreditação hospitalar e a melhoria contínua da qualidade 

Acreditação é o procedimento de avaliação dos recursos organizacionais, voluntário, 

periódico e sigiloso, que objetiva garantir a qualidade da assistência através de padrões 

previamente estabelecidos. Os padrões podem ser mínimos ou mais elaborados, definindo 

diferentes níveis de satisfação (Bittar, 2000). No Brasil, existe o "Manual Brasileiro de 

Acreditação" que é validado pelo MS, sendo este gerado a partir da criação da Organização 

Nacional de Acreditação (ONA) e seus parceiros. A criação do referido manual objetivou 

fornecer os direcionamentos necessários para que as organizações prestadoras de serviços 

de saúde se adequassem e obtivessem uma certificação de adequação dos processos 

institucionais, sendo esta classificada em três diferentes níveis. O primeiro nível se refere a 

processos básicos de trabalho. As exigências desse nível são menores e estão associadas ao 

exercício profissional e condições mínimas indispensáveis para a prestação da assistência 

médico-hospitalar, embora sejam avaliados todos os processos como liderança, gestão de 

pessoas, gestão administrativa, gestão de suprimentos, processos de diagnóstico, processos 

estruturais, apoio técnico, logística e infraestrutura, sempre com o foco na gestão de 

qualidade. Os avaliadores têm a missão de percorrer toda a unidade de saúde, avaliando 

setores como unidades de internação, atendimento ambulatorial, atendimento emergencial, 

atendimento cirúrgico e obstétrico, atendimento neonatal, unidades de tratamentos 

intensivos e demais locais. O segundo nível só pode ser avaliado nas instituições que 

passaram pelo processo de acreditação nível 1 e que foram aprovadas nessa acreditação. As 

exigências do nível 2 são condizentes com padrões de qualidade adotados nas "boas práticas" 

médico-hospitalares, focando o direcionado na segurança do paciente. O selo de acreditação 

é emitido como “Acreditação Plena”. Para buscar o selo de acreditação nível 3, igualmente 

aos demais níveis, a Instituição deve ter sido aprovada nos demais níveis. Nesse, as 

exigências são de "padrão de excelência", sendo estas correspondentes à qualidade total em 

todos os processos organizacionais (da Rocha, Weise, Schultz, & Platt, 2011b).  

Segundo Manzo, Brito, & dos Reis Corrêa (2012), o Manual Brasileiro de 

Acreditação Hospitalar é um instrumento de avaliação da qualidade organizacional, sendo 

que este é subdividido em seções e subseções. As seções representam os serviços, setores ou 

unidades. As subseções tratam do escopo de cada serviço, setor ou unidade, segundo três 

níveis, do mais simples ao mais complexo. Cada subseção é composta por padrões que 

procuram avaliar estrutura, processo e resultado dentro dos setores ou unidades avaliadas. 

Os autores afirmam que o modelo da Organização Nacional de Acreditação (ONA), segue 

algumas regras como, um nível superior só é alcançado quando o anterior tiver sido atingido, 
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isto é, deve-se seguir a ordem de avaliação sendo eles apresentados pelos níveis 1, 2 e 3. A 

Figura 08 mostra os padrões de exigência referentes aos três níveis de acreditação, de acordo 

com o modelo Organização Nacional de Acreditação (ONA).   

 

ESCOPO ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO- ONA 

PADRÃO DE EXIGÊNCIAS 

 

 

 

Nível 1 

Atender aos requisitos formais, técnicos e de estrutura para a sua atividade conforme legislação 

correspondente; identifica riscos específicos e os gerencia com foco na segurança. Princípio: 

Segurança. 

 

 

 

Nível 2 

Gerenciar os processos e suas interações sistemicamente; estabelece sistemática de medição e 

avaliação dos processos; possui programa de educação e treinamento continuado, voltado para a 

melhoria de processos. Princípio: Organização (Processos).  

 

 

 

Nível 3 

Utilizar perspectivas de medição organizacional, alinhadas às estratégias e correlacionadas aos 

indicadores de desempenho dos processos; dispõe de sistemática de comparações com referenciais 

externos pertinentes, bem como evidências de tendência favorável para indicadores; apresenta 

inovações e melhorias implementadas, decorrentes do processo de análise-crítica. Princípio: 

Excelência na Gestão (Resultados). 

 

Figura 08: Padrão de exigência referentes aos três níveis de acreditação da ONA. Fonte: Manzo et al., (2012). 

 

É importante ressaltar que existem vários programas de acreditação, como por 

exemplo, o Joint Comission on Accreditation of Hospitals (JCI), Acreditação Canadense, 

Programa de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH), patrocinado pala Associação Paulista 

de Medicina (APM) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

(CREMESP), dentre outros, considerados excelentes programas de acreditação hospitalar, 

todavia não discutidos aqui por não se constituírem no foco do presente trabalho. 

  Diversas razões levam os gestores a buscar a acreditação, sendo elas evidenciadas 

no cotidiano dos hospitais. Infelizmente, as instituições de saúde enfrentam problemas 

gerenciais desafiadores. Gestores preocupam-se cada vez mais com a gestão da qualidade 

para melhoria dos processos organizacionais, processos de trabalho muitas vezes se 

encontram mal definidos, existe considerável crescimento de queixas relatadas em 

ouvidorias, observa-se insatisfação global de pacientes com os serviços oferecidos. Tais 

contratempos, dentre outros, fazem parte do cenário atual da saúde no Brasil. A despeito de 
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tais inconformidades, observa-se que muitos gestores estão “abraçando” a qualidade como 

diretriz institucional. Por exemplo, em uma pesquisa realizada em 154 hospitais, cujo 

objetivo principal era conhecer os motivos pelos quais os hospitais brasileiros buscavam 

implantar processos de acreditação, e onde todos os hospitais analisados estavam inseridos 

num dos três programas de acreditação, que são a Organização Nacional de Acreditação, a 

JIC ou a Acreditação Canadense, foi verificada unanimidade com relação aos resultados que 

indicaram o motivo pela busca da acreditação hospitalar, sendo a segurança do paciente o 

principal elemento motivador para que todos apostassem numa filosofia de qualidade 

institucional (Araujo, Figueiredo, & Figueiredo, 2013). Segundo os autores Vendramini, 

Silva, Ferreira, Possari, & Baia (2010), "segurança do paciente" é hoje uma das maiores 

preocupações dos gestores de saúde em todo o mundo. Postula-se que não é raro ocorrer 

erros de conduta em pacientes cujas causas poderiam ser evitadas. Estima-se que um em 

cada seis pacientes internados em hospitais é vítima de algum tipo de erro.       

 Muitos hospitais demonstraram resultados de sucesso ao adotarem como política 

institucional a qualidade no atendimento. Experiências vivenciadas por dois hospitais 

Brasileiros, Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre - RS e Unidade de Cardiologia do 

Hospital São Paulo da Universidade Federal de São Paulo - SP, mostraram que, ao implantar 

a gestão de qualidade em suas instituições, percebem-se melhoras nos indicadores de 

desempenho. O novo modelo possibilitou à gestão atender melhor às necessidades dos 

clientes, bem como dos membros da organização, resultando na satisfação dos clientes 

externos nos serviços do hospital (Balsanelli & Jericó, 2005). O Hospital de Clínicas de 

Porto Alegre, RS, também apostou na política de gestão pela qualidade ao implantar os 

indicadores de qualidade assistencial, tornando-os instrumentos gerenciais para a melhoria 

contínua do atendimento. O autor afirma ainda que a consolidação da cultura dos indicadores 

na prática assistencial melhorou a avaliação de riscos e segurança do paciente, tornando-as 

mais gerenciáveis no cenário assistencial (Nascimento et al., 2008).  

 Outro exemplo de compromisso com a qualidade foi apresentado pelo autor Silva, 

(2010), que relatou a experiências vivenciada entre duas instituições bancárias e de 

intermediação financeira, na cidade de Crissiumal - RS, onde concluíram que a satisfação de 

clientes foi consequência de um conjunto de atitudes e políticas adotadas pela Instituição, 

sendo que o custo benefício é fator relevante para grande parte dos clientes. Para alguns, a 

atenção e a cordialidade dispensada, juntamente com o suprimento de suas necessidades, 

tornaram-se motivos para que este mantivesse fiel à Instituição. A pesquisa também 

demonstrou que, ao personalizar os serviços com a intenção de satisfazer seus clientes, gera-
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se uma relação de fidelização entre as partes, essencial para a sobrevivência das 

organizações. 

 

2.2 Satisfação do cliente 

2.2.1 Definições de satisfação de clientes  

 Segundo Tontini (2008), a satisfação de clientes é fator crítico para o sucesso dos 

negócios, e as empresas se esforçam para tal. Porém, é necessário atender suas necessidades 

explícitas e implícitas por meio do conjunto de características ou atributos do serviço. Para 

isso, saber do cliente o que realmente ele considera satisfatório e imprescindível em um 

serviço é fator crucial para a obtenção de bons resultados. 

 Nos dias atuais, a competitividade entre as organizações está cada vez mais aparente. 

Instituições fortes e com potencial de sucesso no mercado surgem a todo momento, 

superando até mesmo as empresas já estabilizadas. O ambiente competitivo impulsiona as 

disputas de mercado, tornando a qualidade a exigência primordial dos clientes. Atender com 

qualidade deixou de ser um atributo da organização, passando a ser condição sine qua non 

para sobrevivência nos negócios. Diante de mudanças e exigências de mercado, no ano de 

1976, ocorreu em Chicago a primeira conferência sobre pesquisa de satisfação, onde foi 

debatida e discutida a maior preocupação da época, que era o comportamento do comprador 

diante de novas perspectivas do mercado. Tomou-se por foco a necessidade de se ter um 

posicionamento reativo diante das reclamações dos clientes com o intuito de se alcançar 

melhores resultados. Na década de 1980, cresceu ainda mais a preocupação dos empresários 

em compreender quais atributos influenciariam os clientes no momento da compra, pois já 

na época os donos de negócios perceberam o quanto a satisfação influenciava os clientes no 

momento da recompra do produto. Segundo o autor, a satisfação do cliente passou a ter suma 

importância no meio empresarial, especialmente pelo fato desta estar diretamente ligada à 

rentabilidade e ao lucro do negócio em longo prazo (Beber, 1999). 

 A satisfação do cliente é definida por Oliver (1999), como a avaliação do consumidor 

que, após utilizar o produto ou serviço por única ou múltipla vezes, entende que este supriu 

seu propósito. Para os autores de Paula Baptista, da Silva, & Goss (2011), a satisfação de 

clientes tem importância explícita no setor de marketing, pois gera resultados na retenção de 

clientes, fator impactante na relação custo-benefício para a organização. 

 Muitas empresas dos mais diferentes negócios, têm se preocupado em "encantar" 

seus clientes, pois a satisfação é um dos grandes diferenciais para a manutenção e o sucesso 

empresarial. Oliver (1999), firma que a lealdade do cliente está diretamente ligada à 
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satisfação, e que comportamentos personalizados influenciam na aprovação dos produtos ou 

serviços, sentimento de prazer, afeto e justiça. No entanto implicações gerenciais são fatores 

fundamentais para alcançar a satisfação dos clientes e, por esta razão, os gestores das 

organizações devem se comprometer na elaboração de estratégias eficazes que "encantem" 

seus clientes e determinem sua lealdade ao serviço. 

 

2.2.2 Fatores que influenciam a satisfação do cliente. 

 A qualidade é um fator determinante quando se discute satisfação e fidelidade de 

consumidores. Indivíduos buscam satisfações múltiplas no seu dia-a-dia, sendo que estas 

comumente estão relacionadas com algumas condições de julgamento do consumidor, como 

localização geográfica, fatores ambientais como a decoração, sons, aromas, iluminação e 

configurações visíveis do produto ou serviço desejado. Todos estes critérios de avaliação 

influenciam diretamente nos resultados de clientes satisfeitos (Kerber, 2015). 

 Em pesquisa realizada em quatro hospitais da cidade de Porto Alegre - RS, cujo 

objetivo central se resumiu em identificar os principais atributos que levam à satisfação do 

cliente, foram identificados como importantes fatores a atenção dispensada durante o 

momento da internação, a rapidez no atendimento, o bom relacionamento com a equipe 

médica, a competência da equipe de enfermagem, o cuidado no transporte do paciente, a 

qualidade da limpeza e a cortesia no atendimento, dentre outros. Nesse estudo, concluiu-se 

que a identificação e a compreensão dos atributos relevantes para a manutenção da satisfação 

dos clientes em saúde dependem efetivamente de uma gama de ações gerenciais vigentes em 

cada Instituição (de Moura & Luce, 2004). 

 Outro estudo realizado em dois hospitais, sendo um público e um privado, onde se 

buscou identificar fatores que influenciavam a satisfação do cliente na internação, verificou 

que em ambos os hospitais os serviços de enfermagem, nutrição e médico foram critérios 

relevantes na avaliação do cliente. Entretanto, o que mais pesou, segundo a opinião do 

usuário, foi o resultado do atendimento da enfermagem, justificado no próprio trabalho pela 

maior permanência da equipe de enfermagem com o doente no período de internação,  

quando comparada às outras equipes atuantes no hospital (Tontini, Walter, Costa, & Frega, 

2013). 

  Pesquisas de satisfação realizadas pela Secretaria da Saúde de Pernambuco também 

mostraram como resultados alguns atributos que influenciaram na satisfação dos usuários, 

como a habilidade dos profissionais, o sigilo das informações pessoais e o respeito à 

intimidade. Entretanto, a pesquisa também teve como resultado atributos de insatisfação 
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relevantes na opinião do usuário, sendo que um deles foi a demora no atendimento e o outro 

a falta de medicamentos. Em relação à dificuldade de acesso aos medicamentos, a Secretaria 

da Saúde de Pernambuco ressalta que questões relativas à assistência farmacêutica devem 

ser reavaliadas, e com relação à demora do atendimento, estudos futuros sobre o tema devem 

ser realizados em busca de maior resolutividade para o setor (Gouveia, de Souza, Luna, 

Szwarcwald, & de Souza Júnior, 2011).  

 Tontini et al. (2013), afirmam que no Brasil são muitas as dificuldades enfrentadas 

no setor público, como a falta de recursos e a ingerência dos processos organizacionais, 

justificando os resultados insatisfatórios nas instituições governamentais. A baixa 

remuneração dos serviços, a ausência de capacitação profissional, a falta de investimento em 

manutenção e muitos outros problemas, refletem na insatisfação de usuários. Contudo, a 

população continua tendo necessidades que ultrapassam todas estas questões e, ao utilizarem 

os serviços de saúde, entendem que seus direitos devem ser cumpridos. Pesquisas de 

satisfação apontam atributos relevantes de aprovação ao serviço, sendo que um deles se 

refere à tecnologia de última geração, sendo esta considerada pelos clientes como condição 

indispensável para o sucesso terapêutico. Outro atributo está relacionado ao número de 

pessoal qualificado, também uma condição primordial na ótica do usuário.  Por último, 

porém não menos importante, cita-se a importância da existência de instalações modernas. 

Ainda segundo os autores, entende-se que estes atributos foram considerados como 

condições sine qua non para que o usuário avalie os serviços inseridos em assistência de 

qualidade.  

 Em uma pesquisa realizada no Pronto Socorro de um hospital público de ensino, cujo 

objetivo foi avaliar a opinião dos usuários frente à qualidade da estrutura e do processo de 

atendimento por meio de entrevistas individualizadas com os usuários, concluiu-se que, por 

meio de lideranças competentes, é necessário melhorar a qualidade da estrutura local, 

principalmente no que se refere ao excesso de ruídos e de iluminação. Quanto aos processos 

que necessitam de intervenções emergenciais, a segurança do paciente foi conceituada como 

maior prioridade para alcançar a satisfação dos clientes atendidos (Seleghim, Teixeira, 

Matsuda, & Inoue, 2012). 

 O aumento das expectativas e do grau de exigência dos usuários dos serviços de 

saúde é cada vez mais um importante determinante nas organizações prestadoras desses 

serviços. Seja qual for a estratégia gerencial, é essencial investir na política de qualidade e 

política de humanização no atendimento, pois estas diferenciam os serviços de saúde e 

respondem as expectativas de seus clientes (Jesus, 2015). 
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2.3 Definição de gestão 

A administração, também conhecida como gerenciamento ou gestão, supõe a 

existência de uma organização a ser administrada ou gerida, ou seja, a união de pessoas que 

se relacionem num determinado ambiente, seja ele físico ou não, direcionadas para um 

objetivo comum, que é a organização (Correa & Caon, 2002).  

Segundo Martins & Waclawovsky (2015), gestão compreende medidas de 

planejamento, alocação de recursos, avaliação de desempenho e outras atividades 

fundamentadas nas teorias administrativas, isto é, organização de processos, trabalho em 

equipe, padronização de procedimentos, coordenação, direção e controle. Araujo, dos Santos 

Figueiredo, & Figueiredo (2015), afirmam que os desafios gerenciais são preocupações 

comuns entre os gestores de serviços. Cada vez mais os gestores se preocupam com a 

melhoria dos processos organizacionais.   

 

2.3.1 Gestão hospitalar, lideranças e competências 

Dos Santos e Arruda (2012), afirmam que a evolução da gestão em hospitais está 

diretamente relacionada à história dos hospitais e da medicina. É sabido que no Brasil os 

serviços de saúde eram considerados instituições de caridade, sendo comandadas por 

religiosos, médicos e enfermeiros, ou até mesmo por membros da comunidade. Não se 

pensava nesses serviços como negócios ou empresas de saúde, muito menos na lucratividade 

dessa atividade. Por não considerarem uma atividade profissional, acreditavam que o 

aprendizado administrativo provinha de experiências do cotidiano, e não se pensava na 

capacitação profissional na área gerencial. Os autores concordam que, para se administrar 

uma organização de saúde, não necessariamente se precisa de um profissional graduado em 

medicina, embora se acredite que uma organização de saúde sem um administrador 

especializado pode correr sérios riscos de insucesso gerencial. Rizzatti, Pereira, & Amaral 

(2012), corroboram que é indispensável que na gestão em serviços de saúde haja líderes 

competentes com formações e conhecimentos teórico-práticos de gestão hospitalar. 

  Rizzatti et al. (2012), afirmam que todo líder tem seguidores e que estes "imitam" 

suas ações. O verdadeiro líder influencia pessoas ao seu redor e que esse fato não está 

correlacionado com a hierarquização organizacional, pois nem todo comandante é o líder e 

vice-versa. Segundo os autores, existem indivíduos que, mesmo exercendo cargos de chefia, 

não lideram seus subordinados. Esses chefes conseguem a "obediência" de seus funcionários 

por meio de coação ou por interesses particulares das pessoas a quem chefiam. Entretanto, 

há pessoas que, mesmo sem "autoridade" hierárquica, influenciam outras pessoas.  
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Para Schein (1996, p.89), os líderes do futuro necessitarão ter as seguintes 

características, descritas na Figura 09. 

 

Características de líderes do futuro 

1. Níveis extraordinários de percepção e compreensão das realidades do mundo e de si mesmos.  

2. Níveis extraordinários de motivação que lhes possibilite passar pelo inevitável desconforto de aprender e 

mudar, sobretudo em um mundo de fronteiras menos precisas, onde a lealdade fica mais difícil de definir.  

3. Força emocional para gerenciar a própria ansiedade e a dos outros à proporção que o aprendizado e a mudança 

se tornam cada vez mais um modo de vida. 

4. Novas habilidades para analisar premissas culturais, identificar premissas funcionais e disfuncionais e 

desenvolver processos que ampliem a cultura por meio da construção baseada em pontos fortes e elementos 

funcionais. 

5. Disposição e capacidade de envolver os demais e evocar sua participação, pois as tarefas serão muito 

complexas e as informações distribuídas de forma muito ampla para que os líderes resolvam sozinhos os 

problemas. 

Figura 09: Características de líderes do futuro. Fonte: Rizzatti et al. (2012) 

 

Vendemiatti, Siqueira, Filardi, Binotto, & Simioni (2010), afirmam que o setor saúde 

tem sofrido impactos significativos quanto à forma de gerenciamento. Nos dias atuais, as 

cobranças são frequentes para que a alta liderança se capacite e profissionalize em gestão. 

 A gestão da qualidade está inserida nos novos modelos gerenciais, visto que objetivos 

e metas devem ser alcançados sistematicamente. Para isso ocorrer, mudanças estruturais são 

invitáveis em organizações conservadoras. A profissionalização dos processos gerenciais 

nas organizações de saúde tornou-se condição prioritária para resultar num bom desempenho 

dentro do mercado que, por sua vez, se torna cada dia mais competitivo. Como nos demais 

seguimentos organizacionais, na área da saúde há muitos conflitos, e estes devem ser 

desdobrados por lideranças comprometidas e competentes da Instituição. Entretanto há 

dualidade entre partes distintas dentro de uma mesma Instituição. Lideranças com formações 

acadêmicas em saúde, como por exemplo, médicos e enfermeiros, tendem a gerenciar os 

processos assistenciais baseando-se em seus conhecimentos específicos de urgência, 

emergência e gestão de riscos. Já os profissionais com formação gerencial, entendem os 

processos assistenciais de forma bem diferente, e a visão desses engloba também o contexto 

totalizado de uma organização, como seus custos e resultados empresariais.  
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O trabalho em equipe torna-se um grande desafio para a alta liderança, pois não é 

nada fácil integrar várias culturas dentro de uma mesma estrutura organizacional, e dirigi-

las de modo que alcancem objetivos comuns à empresa. 

 Outro desafio na gestão organizacional está relacionado com as competências 

gerenciais. Segundo Fernandes (2012), a competitividade entre as diversas organizações do 

mercado tem induzido os gestores a buscarem profissionais cada vez mais competentes e 

qualificados que possam atender quesitos de qualidade exigidos no meio profissional. 

Segundo o autor, considera-se um profissional competente aquele que demonstre pró 

atividade nas atividades empresariais, isto é, o indivíduo vai além do que se espera dele, 

estando acima de tudo o embasamento, o conhecimento e o domínio técnico como grandes 

norteadores das suas ações. O autor também faz uma reflexão sobre o indivíduo competente, 

postulando que este geralmente é "percebido" pelos demais membros colaboradores por suas 

atitudes resolutivas.  

 F. da Silva, Matias, & Gonzalez (2014), afirmam que competência é uma capacidade 

específica que um indivíduo tem de realizar uma ação em um nível de habilidade capaz de 

alcançar o efeito desejado. Segundo os autores, esta ação contribui positivamente para o 

alcance dos objetivos estratégicos da empresa. A preocupação com a gestão por 

competências e com a maneira como as organizações mobilizam seus recursos, revela a 

diferença de desempenho entre as organizações. Ainda, há necessidade de se investir em 

melhoria contínua nos processos de gestão de pessoas, pois é por meio destes que os 

colaboradores da organização podem ser mais bem coordenados e integrados, a fim de se 

atingirem os seus objetivos organizacionais. 

Fleury & Fleury (2001), afirmam que competência profissional implica vários 

"saberes", descritos na Figura 10. 
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Figura 10: Saberes necessários para competência profissional. Fonte: Fernandes (2012) 

 

 Fleury & Fleury (2001), definem competência profissional como, “saber agir 

responsável e reconhecido que implicam mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, 

recursos, habilidades, que agreguem valor econômico à organização e valor social ao 

indivíduo”. 

Buscar desempenho operacional e organizacional passou a fazer parte da 

competência gerencial das organizações. Por meio de planejamentos estratégicos 

institucionais, concorrentes buscam constante crescimento e principalmente a manutenção 

de suas clientelas. Para isso, satisfazer seus clientes passou a ser condição fundamental para 

torná-los leais. Contudo, os hospitais contemporâneos demonstram uma preocupação 

exagerada em mostrar benfeitorias, como melhores equipamentos e modernas instalações, 

embora se saiba que um hospital não depende só da aparência externa para ser aprovado 

pelos clientes, mas sim de ter processos de trabalho seguros e estruturados que transmitam 

confiabilidade para seus clientes (F. G. Rodrigues, 2001). 

Competência Significado 

Saber agir Saber o que e por que faz; Saber julgar, escolher, decidir. 

Saber mobilizar 

 

Saber mobilizar recursos de pessoas, financeiros, materiais, 

criando sinergia entre eles. 

Saber comunicar Compreender, processar, transmitir informações e conhecimentos, 

assegurando o entendimento da mensagem pelos outros.  

 

Saber aprender 

 

Trabalhar o conhecimento e a experiência; 

Rever modelos mentais; Saber desenvolver-se e propiciar o 

desenvolvimento dos outros. 

Saber comprometer-se Saber engajar-se e comprometer-se com os objetivos da 

organização. 

 

Saber assumir responsabilidades Ser responsável, assumindo os riscos e as consequências de suas 

ações, e ser, por isso, reconhecido.  

Ter visão estratégica Conhecer e entender o negócio da organização, seu ambiente, 

identificando oportunidades, alternativas. 

 



46 

 

Segundo Dussault (1992), melhorar os serviços de saúde implica utilizar os recursos 

disponíveis eficientemente. Este é um grande desafio na maioria dos países, sendo 

representado pela competência gerencial dos recursos, atendendo as necessidades da 

população e diminuindo o desequilíbrio geográfico por meio de melhorias no acesso, e 

disponibilizando médicos, enfermeiros, insumos e equipamentos necessários em locais 

carentes de serviços. O autor afirma ainda que esse desafio é maior em países pobres, já que 

a falta de recursos humanos e financeiros contribui muito para a ineficácia de atendimento. 

 

2.3.2 Modalidades de gestão em hospitais públicos  

 Incentivado por países estrangeiros, o Brasil passou a rever o modelo gerencial de 

suas organizações. O objetivo estava em facilitar os processos gerenciais por meio de 

processos facilitadores na compra de insumos e produtos, na contratação e dispensa de 

recursos humanos e nos desdobramentos financeiros. Além disso, era necessário estimular 

principalmente os líderes organizacionais a participar de planos e ações que contemplassem 

a qualidade da assistência prestada, buscando a obtenção de melhores resultados no setor. O 

enfoque gerencial era embasado na eficiência dos serviços e, com isso, surgiu a ideia de 

buscar no setor privado exemplos de melhores práticas, benchmarking setorial, que deveriam 

ser adotados na nova gestão pública. Também com exemplos de sucesso organizacional, 

foram propostos sistemas de custos e auditorias dos processos institucionais, separação de 

verbas específicas de investimento, além de mudança na "cultura organizacional" na busca 

de qualidade total (Ibañez et al., 2001). 

Diante do exposto e objetivando adequar recursos para obter resultados satisfatórios, 

a gestão pública de hospitais adota dois grandes modelos gerenciais. Um deles é o modelo 

da Administração Direta (AD), e o outro são os hospitais denominados Organizações Sociais 

de Saúde (OSS). As OSS são instituições sociais, de utilidade pública e sem fins lucrativos, 

que trabalham de forma diferenciada quanto ao modo de gerenciar os processos 

organizacionais (Barbosa, P. R., 2015b). Já os hospitais pertencentes à AD são subordinados 

à Secretaria Estadual da Saúde (SES), que por sua vez possui uma Coordenadoria de 

Serviços de Saúde (CSS), responsável por gerenciar os hospitais pertencentes à Secretaria 

(Perdicaris, 2012). 

 Com relação a melhor modalidade de gerenciamento de hospitais públicos, o autor 

Pacheco (2006), afirmava à época que a AD estaria se adequando ao modelo de "contrato de 

gestão", e os resultados apontavam para uma evolução significativa no desempenho das 
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instituições de saúde, especialmente porque a inserção e o monitoramento de indicadores 

passaram a ser instrumentos essenciais para tomada de decisões gerenciais.  

Segundo de Sousa et al., (2012), conhecer e monitorar indicadores como número de 

internações, permanência, rotatividade no leito, tipo de atendimento, número de 

procedimentos realizados, dentre outros, permite a criação de estratégias visando a 

sistematização do atendimento com qualidade, permitindo assim uma adequação do número 

de leitos e de profissionais necessários para, de maneira adequada, prestar os cuidados 

necessários aos pacientes.  

Um projeto intitulado "choque de gestão", realizado no Estado de Minas Gerais, foi 

um marco no qual dirigentes e colaboradores da área da saúde firmaram um “acordo de 

resultados”, onde o compromisso pelo cumprimento das metas em qualidade se tornou pacto 

entre esses atores, com resultados bastante positivos os hospitais. Também em Pernambuco, 

a iniciativa de alguns gestores de instituições de AD, no intuito de articular dois campos de 

tecnologia, a tecnologia de gestão e a tecnologia da informação, contribuiu de maneira 

bastante satisfatória no que diz respeito à adequação tecnológica dos hospitais. 

 Independente da modalidade gerencial dos hospitais, se OSS ou AD, a competência 

é fator prioritário para o sucesso de uma organização. Brandão & Guimarães (2001), definem 

competência como “atitudes identificadas como relevantes para a obtenção de alto 

desempenho em um trabalho específico ao longo de uma carreira profissional". Em busca de 

melhorar o desempenho das organizações públicas, em 1995, foi criado o Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), sob a liderança do Ministério Público, que 

objetivou implantar uma nova ferramenta gerencial para melhoria dos resultados em saúde, 

que foi denominado “contratualização da rede hospitalar". Desde então, o "contrato de 

gestão" tornou-se um instrumento básico que norteia os processos institucionais, sendo 

oficializado por meio documental onde existem metas e prazos pactuados entre o poder 

público e a organização social. No caso de não cumprimento desse acordo, são gerados 

multas e desacordos entre as partes. Na documentação do contrato devem constar todos os 

acordos pactuados, como a redefinição da missão organizacional, a identificação precisa de 

produtos e clientes, os objetivos e metas estabelecidas, a estrutura organizacional, a 

metodologia de planejamento, a avaliação de desempenho, os mecanismos de 

informatização, os recursos humanos, os custos e os investimentos. 

 O contrato de gestão também pode ser definido como ferramenta gerencial da 

administração por objetivos ou administração sistêmica por objetivos e resultados. Outro 
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autor define também o documento gerencial como compromisso negociados e acordados 

entre as partes (Ibañez et al., 2001). 

Implantar um modelo de gestão como o contrato de gestão nas organizações públicas 

de saúde, apresentava como objetivo principal monitorar e avaliar o desempenho 

institucional para tomada de decisões resolutivas. A princípio o projeto foi iniciado somente 

nas OSS, que posteriormente estendeu-se para os hospitais AD, com o mesmo objetivo, 

melhor a gestão pública na saúde. Na época estudos comparativos demonstraram que 

hospitais gerenciados pelas OSS apresentavam melhor desempenho nas atividades em 

relação ao desempenho dos hospitais da AD, que apontavam deficiências, justificadas pelo 

modelo de gestão conservador (Perdicaris, 2012).  

 Contudo, apostar em um novo modelo gerencial nos hospitais de AD, faria parte de 

uma visão gerencial inovadora. Segundo Perdicaris (2012), o fato dos hospitais sob AD 

terem indicadores mais “consolidados” em decorrência aos anos de experiência em gestão 

pública, traz uma vantagem em relação à confiabilidade da coleta de dados, visto que esta 

prática já era vivenciada nas AD, porém não gerenciadas. Outra vantagem dos hospitais da 

AD diz respeito à criação de um “grupo de controle”, que possibilita um comparativo 

importante para avaliação de resultados, já que somente 15 dos 29 hospitais sob AD 

avaliados fazem parte desse projeto de mudança do modelo gerencial (Perdicaris, 2012).  

  

2.3.3 Fatores relevantes para alcançar sucesso gerencial 

 Leonardo (2002), afirma que a gestão de recursos humanos é fator crucial para o 

sucesso organizacional, e que empresas bem-sucedidas adotam uma filosofia de bom 

relacionamento com seus clientes internos e externos.  Portanto, os modelos retrógrados 

devem ser reavaliados, pois, segundo o autor, o tratamento personalizado aos colaboradores 

de uma organização deve ser a forma adotada de relações humanas, mesmo porque esta 

retém talentos profissionais, fato este primordial para o alcance dos melhores resultados.  

 No ambiente empresarial, a tecnologia da informação (TI) tem sido considerada uma 

importante ferramenta de gestão, e um fator decisivo para o sucesso de uma organização. 

Nos dias atuais, esse instrumento é utilizado como estratégia competitiva entre os 

concorrentes de mercado. Buscar inovações e obter projetos avançados diferencia a 

Instituição e propicia aos gestores informações relevantes para tomada de decisões 

necessárias.  Resultados apontam que a TI é capaz de melhorar o desempenho dos gestores 

das organizações, e este, por sua vez, impacta na economia organizacional, gerando 

vantagens competitivas no mercado setorial. Principalmente empresas de grande porte não 
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sobrevivem sem esta importante ferramenta, já que ela promove uma gestão eficaz e, 

consequentemente, maiores oportunidades de sucesso (Junior, Penha, & Silva, 2013).  

 Segundo E. R. Barbosa & Brondani (2004), estudar o mercado, ou seja, analisar o 

ambiente interno como também o externo, é fator relevante para alcançar bons resultados 

organizacionais. Independente do modelo de gestão adotado pela Instituição, é fundamental 

que os gestores de todos níveis hierárquicos estejam cientes quanto aos seus pontos fortes e, 

principalmente, seus pontos fracos dentro dos processos organizacionais, cabendo a estes 

traçar melhorias sistemáticas para se manterem no mercado.  

 De Oliveira (2012), afirma a importância do desenvolvimento gerencial nas diversas 

áreas de atuação, e que este ganha destaque em todos os seguimentos empresariais. A 

formação e a capacitação em gestão passaram a ser condições fundamentais para obtenção 

de sucesso organizacional. Desde a década de 1990 já se enfatizava esse atributo gerencial, 

pois já era entendido que, com a compreensão das teorias administrativas, os gestores 

tornavam-se mais resolutivos. O autor afirma também que há quase vinte anos, estudiosos 

já apontavam a necessidade de intensificar treinamentos em habilidades gerenciais para a 

alta direção organizacional. 

 O sucesso gerencial de uma Instituição hospitalar está no saber aproveitar os recursos 

disponíveis da melhor maneira possível, sejam eles recursos estruturais, recursos humanos e 

financeiros. Todos devem ter como objetivo único o cumprimento da missão organizacional. 

Os hospitais deveriam ser gerenciados como empresas de saúde, com equipes 

profissionalizadas para atingir resultados satisfatórios, frisando a necessidade de os 

executivos organizacionais serem capacitados em gestão, já que dessa forma haverá maior 

entendimento quanto aos processos de trabalho de hospitais, quanto à importância das 

padronizações assistenciais, além da fundamental importância de se medir os resultados por 

meio de indicadores de desempenho. Estes e outros elementos gerenciais são elementos 

indispensáveis que fazem total diferença nos resultados finais de uma organização de saúde 

(Colauto & Beuren, 2003). 

 

2.4 Formulação dos pressupostos da pesquisa 

 Com base no levantamento bibliográfico realizado nesta pesquisa, entende-se que a 

relação entre clientes satisfeitos e qualidade no atendimento é uma relação positiva entre 

estas variáveis. Portanto, presume-se que a qualidade de um serviço ou produto influencia 

diretamente nos resultados de satisfação dos clientes. Segundo Brandão, Lira, & Gonçalves, 

(2004), não há clientes satisfeitos sem que haja qualidade dos serviços, sendo que as 
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expectativas dos consumidores e suas necessidades devem ser consideradas, visto que o 

serviço será avaliado pelo cliente com base nessas expectativas. Nesse ínterim, este trabalho 

busca identificar e entender as principais manifestações apontadas pelos usuários do hospital 

público eleito como foco da presente pesquisa, com o objetivo central de utilizá-las para o 

desenvolvimento de ferramentas de gestão que visem a melhoria da qualidade do 

atendimento.  

É possível afirmar que os determinantes da qualidade influenciam diretamente na 

satisfação do cliente. Segundo de Menezes & Pelissari (2012), há forte relação entre 

qualidade percebida, satisfação e lealdade do cliente, que por sua vez estão diretamente 

relacionadas ao desempenho institucional e estabilidade do negócio. Ainda segundo os 

autores, a habilidade em criar meios de relacionamento com os clientes traz benefícios 

significativos para o negócio, pois com uma relação mais próxima, há maiores chances de 

satisfazer suas expectativas. Zeithaml et al., (2014), afirmam que as avaliações dos clientes 

acerca da qualidade incluem percepções de múltiplos fatores.  

 Araújoet al. (2013), afirmam que buscar políticas organizacionais como a qualidade 

hospitalar, traz benefícios significantes relacionados principalmente com a segurança do 

paciente. Com base nesta e nas demais informações até aqui explicitadas, os seguintes 

pressupostos foram formulados: 

 

P1: Presume-se que instituições que trabalham com políticas de qualidade no atendimento 

aos usuários têm como resultados menores índices de reclamação nos canais de comunicação 

com os clientes, quando comparadas às instituições que não possuem essa política 

institucionalizada. 

 

P2: Existe uma relação positiva entre baixo índice de reclamações de usuários e atendimento 

humanizado, envolvendo cortesia no atendimento, respeito, consideração e simpatia no 

contato pessoal. 

 

P3: Pressupõe-se que há correlação direta entre baixo índice de reclamações e comunicação 

eficaz, visto que não há qualidade no atendimento sem um sistema de informação integrado. 

 

P4: Acredita-se que uma infraestrutura adequada dos serviços, com equipamentos modernos, 

pessoal bem apresentado e boa comunicação visual, contribua significativamente para 

resultados satisfatórios nas pesquisas com clientes.  
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No desdobramento deste trabalho, os pressupostos serão analisados para possíveis 

confirmações ou negações, visando responder à questão de pesquisa ora proposta. 
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3 MÉTODO E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 O que é pesquisa? Segundo os autores W. C. Rodrigues et al (2007), pesquisar 

significa ir em busca de respostas para indagações propostas. Estes autores descrevem que 

pesquisa científica é uma investigação planejada e organizada metodologicamente, de 

acordo com normas determinadas para trabalhos científicos, afirmando que tais pesquisas se 

desenvolvem com objetivo de solucionar problemas por meio do emprego de processos 

científicos e sistemáticos de raciocínio lógico. 

 Para Teixeira, Zamberlan, & Rasia (2009), pesquisar é coletar informações 

necessárias com o intuito de encontrar respostas para uma determinada pergunta, 

objetivando encontrar soluções para o problema indagado na questão de pesquisa.  

 Segundo Theóphilo & Martins (2009), entende-se por método científico como as 

"estratégias de investigação científica com técnicas gerais e particulares, e métodos 

especiais para diversas tecnologias e ciências". Os autores ainda afirmam que o "método 

científico é a maneira de se construir boa ciência". 

 Collis & Hussey (2005), afirmam que numa pesquisa científica há diferentes 

objetivos, tais como revisão de conhecimento já existente, investigação situacional ou de 

problemas existentes, busca de soluções para um problema, exploração e análise de questões 

em geral, construção ou criação de um novo procedimento ou sistema, explicação de um 

novo fenômeno, geração de novo conhecimento ou uma combinação de um ou mais 

objetivos. 

 

3.1.1 Classificação da pesquisa: estudo de caso 

Segundo Yin (2010), o estudo de caso é uma investigação empírica, onde fenômenos 

contemporâneos são investigados de forma profunda, especialmente quando o contexto real 

investigado não é claro e, portanto, necessita de maior entendimento das condições 

contextuais pertinentes ao fenômeno estudado. Segundo o autor, a pesquisa de estudo de 

caso é bastante abrangente, podendo ser utilizada tanto na pesquisa qualitativa quanto na 

pesquisa quantitativa, de forma única, como também integrando ambas as abordagens na 

mesma pesquisa. O autor afirma que os dados podem vir de diversas fontes, sendo que seu 

principal foco é entender o contexto atual diante dos fatos reais vivenciados. O estudo de 

caso tem sido muito utilizado nas pesquisas complexas como, por exemplo, aquelas 
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realizadas em serviços de saúde, pois ajuda a "entender" os fenômenos decorrentes do dia a 

dia dessas organizações. 

 Martins & Theóphilo (2009), afirmam que o estudo de caso é considerado uma 

investigação empírica, e que nele pesquisam-se fenômenos contemporâneos, onde o 

pesquisador não interfere em nenhum momento no contexto explorado. Segundo os autores, 

o estudo de caso é uma estratégia metodológica de se fazer pesquisa nas ciências sociais e 

nas ciências da saúde. Os autores afirmam também que a esta abordagem é muito utilizada 

nas pesquisas qualitativas, pois objetiva analisar intensamente o contexto real. Para eles, "o 

pesquisador busca aprender a totalidade de uma situação e, criativamente, descreve, 

compreende e interpreta a complexidade de um caso concreto". 

 Gil (2009), descreve algumas etapas que devem ser seguidas nos estudos de caso: 1- 

formulação do problema, sendo esta considerada a etapa inicial, onde o pesquisador deve 

refletir e buscar fontes bibliográficas adequadas; 2 – definição da unidade-caso, que se refere 

a um indivíduo num contexto definido, seja este físico, biológico ou social; 3 – determinação 

do estudo de casos, podendo ser único quanto de múltiplos casos; 4 – elaboração do 

protocolo, que consiste em um documento onde há padronização de condutas a serem 

adotadas; 5 - coleta de dados, etapa considerada bastante complexa, por se tratar muitas 

vezes de coletas não somente documentais, mas também de indivíduos em entrevistas, 

depoimentos, observações espontâneas e análise de artefatos físicos; 6 – análise de dados, 

onde a interpretação é um dos maiores problemas encontrados nessa modalidade de 

delineamento metodológico, pois não é raro que o pesquisador tenha falsas certezas sobre a 

conclusão das análises dos dados; 7 – redação do relatório, que apesar de não ter uma 

formalidade tão inflexível em relação aos demais delineamentos, pesquisadores 

contemporâneos preocupam-se em seguir padrões científicos. 

 O autor supracitado aponta também sobre a determinação do número de casos, 

podendo constituir um estudo único ou de múltiplos casos. Esta última é utilizada 

frequentemente nas pesquisas sociais, onde o pesquisador dispõe de maior tempo para a 

coleta e análise de dados, resultando em uma pesquisa de melhor qualidade. Já as pesquisas 

que utilizam um único caso, são justificadas por estudarem características peculiares do 

cenário explorado, que é o caso da pesquisa proposta no presente trabalho (Gil 2009).           

Dessa forma, considera-se a presente pesquisa como um estudo de caso único, por 

haver um aprofundamento das opiniões manifestadas pelos usuários atendidos em um 

hospital específico, onde fenômenos contemporâneos serão estudados, objetivando entender 
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o contexto atual do cenário explorado, e possibilitando uma maior abrangência de 

conhecimento para futuros direcionamentos estratégicos/institucionais.  

 

3.1.2 Local da pesquisa 

 A pesquisa foi desenvolvida em um único hospital público de Administração Direta 

localizado na região metropolitana da cidade de São Paulo – SP, sendo que este pertence à 

Secretaria de Estado da Saúde, cuja subordinação é da Coordenadoria de Serviços de Saúde. 

Possui área total de 120.000m2, sendo 42.694m2 de área construída, distribuídos em dois 

prédios principais, sendo o primeiro destinado ao atendimento emergencial e às unidades de 

internação, totalizando uma área de oito andares de assistência ao usuário. O segundo prédio 

possui três andares, onde são realizados atendimentos ambulatoriais com diversas 

especialidades médicas e multidisciplinares. Também fazem parte deste complexo algumas 

estruturas anexas, como a central de farmácia, o centro de estudos, o comitê de ensino e 

pesquisa e coordenação de estágios, os almoxarifados, a estrutura de recursos humanos e a 

"casa do voluntariado".   

 Os serviços oferecidos pelo hospital, caracterizado como hospital geral, de ensino e 

pesquisa, e atuando em nível terciário, são oficializados como "referência" para a 

Coordenadoria Regional de Saúde Municipal, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades 

de Assistência Médica Ambulatorial (AMA) da região. O campo de ensino abrange diversas 

áreas como medicina, enfermagem, fisioterapia, serviço social, além de diversos cursos de 

nível técnico.  

 O atendimento no hospital é do tipo “porta aberta”, com capacidade média de 

atendimento de 15.000 usuários de pronto socorro / mês, e 1.413 saídas hospitalares / mês. 

Os serviços prestados pela Instituição compõem diversas especialidades, todas direcionadas 

para o aprimoramento de ensino e pesquisa. Os leitos de internação do hospital são 

classificados como leitos operacionais (323 leitos) ou como leitos de apoio (66 leitos), 

totalizando 389 leitos de internação. A equipe de trabalho é formada por 2.219 funcionários, 

dividida em áreas multidisciplinares. Destes, 104 são residentes médicos e 500 são 

prestadores de serviços de empresas terceirizadas, exercendo diferentes funções como: 

higiene e limpeza, lavanderia, portaria, segurança, recepção e serviço de nutrição e dietética. 

A gerência de ensino e pesquisa monitora 800 estagiários / mês e 140 internos do curso de 

medicina do quinto e sextos anos, onde a prática metodológica é vivenciada nos diferentes 

serviços assistenciais. 
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 Os leitos de internação estão distribuídos nas diversas especialidades, como clínica 

médica, clínica cirúrgica, obstetrícia, pediatria, moléstias infecciosas, unidade de terapia 

intensiva (UTI) adulto, UTI pediátrica, UTI neonatal, semi-intensiva e cuidado intermediário 

neonatal. Existem leitos considerados complementares, como hospital-dia, cirurgia, 

observação de cuidados intermediários e neonatal, observação pronto socorro adulto, 

observação pronto socorro de obstetrícia, observação pronto socorro em pediatria, 

observação de serviço de apoio diagnóstico terapêutico (SADT), pré-parto e recuperação pós 

anestésica (RPA). A maternidade é referência em alto risco e oferece serviços especializados 

como "mãe canguru” e parto “humanizado". 

 O hospital oferece as seguintes especialidades médicas: acupuntura, cardiologia, 

cardiologia pediátrica, cirurgia geral, cirurgia pediátrica, cirurgia plástica, cirurgia torácica, 

cirurgia vascular, coloproctologia, dermatologia, endocrinologia e metabologia, 

endocrinologia pediátrica, gastroenterologia pediátrica, ginecologia, infectologia, 

mastologia, medicina do trabalho, nefrologia, neonatologia, neurocirurgia, neurologia, 

neurologia pediátrica, obstetrícia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, e 

otorrinolaringologia. 

 A Instituição conta ainda com um organograma institucional onde o comando 

principal centraliza-se em uma diretoria de departamento técnico, gerencias de áreas, 

diretorias de serviços, supervisões técnicas e chefias setoriais. Estas têm o poder decisório 

no que diz respeito aos processos de trabalho, embora qualquer que seja a estratégia de 

negócio, esta deve ter uma aprovação prévia da instância maior, Coordenadoria de Serviços 

de Saúde (CSS). 

 

3.1.3. Quanto à natureza: pesquisa aplicada 

Uma pesquisa científica pode ser classificada como básica ou aplicada. A pesquisa 

científica básica tem como foco gerar conhecimentos novos, produção para o avanço 

científico, não se preocupando necessariamente em aplicar o conhecimento gerado em 

prática prevista. Outra característica marcante na referida modalidade de pesquisa é que seus 

interesses são universais. Já a pesquisa aplicada é direcionada para gerar conhecimentos com 

vistas à resolução da questão de pesquisa, sendo seu objetivo principal colocar em prática a 

sugestão encontrada para resolutividade do problema, possuindo como características as 

verdades e interesses do local (Da Silva & Menezes, 2005).  
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Diante dos conceitos expostos, a presente pesquisa é classifica como aplicada, já que, 

ao término desta, pretende-se sugerir a aplicação de modelos gerenciais que permitam o 

estabelecimento de estratégias com vistas a elevar a qualidade de atendimento, o que por sua 

vez deverá influenciar positivamente na satisfação dos clientes e, consequentemente, elevar 

a intenção destes em reutilizar os serviços do hospital.      

 

3.1.4. Quanto aos objetivos: pesquisa exploratória e descritiva 

 O presente estudo se trata de uma pesquisa exploratória e descritiva. Inicialmente, é 

uma pesquisa exploratória pelo fato da referida modalidade de trabalho "procura conhecer 

as características de um fenômeno para procurar explicações das causas e consequências 

de dito fenômeno” (Richardson, Peres, & others, 1985). Estes autores citam como exemplo 

o estudo das reações de um grupo de consumidores ao lançamento de um novo produto, 

assim como também a descoberta de quais variáveis são relevantes para o consumidor na 

escolha ou na preferência de determinada marca. 

 Para Teixeira et al. (2009), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo, 

explorar e investigar uma situação com a intenção de melhorar a compreensão do cenário 

situacional. Os autores afirmam ainda que essa metodologia é utilizada quando se deseja 

explicitar o problema de forma a melhor compreendê-lo e assim buscar soluções mais 

efetivas. A pesquisa exploratória busca conhecer as causas do problema por meio de 

aprofundamento em sua realidade, analisando as relações existentes entre as diversas 

variáveis envolvidas.  

 Segundo Révillion (2015), a pesquisa exploratória visa ainda promover uma maior 

abrangência sobre o tema ou problema de pesquisa, com objetivo central de entender o  

comportamento e a atitude dos indivíduos. Malhotra (2012), afirma que o objetivo da 

pesquisa exploratória é analisar um determinado problema ou situação para maior 

compreensão do mesmo, esta pode ser usada em diversas circunstâncias como na formulação 

de determinado problema, no desenvolvimento de hipóteses e/ou estabelecer prioridades 

para pesquisas posteriores. O autor afirma também que a pesquisa exploratória é 

imprescindível nos casos em que o pesquisador necessita entender melhor o problema ou 

situação que incide sobre sua pesquisa. Por obter uma característica flexível e versátil, a 

criatividade do pesquisador tem um papel muito importante, embora os atributos do 

pesquisador não sejam os únicos determinantes de uma boa pesquisa exploratória. 

 Já a pesquisa descritiva, segundo Raupp & Beuren (2003),  tem como foco principal 

a descrição das características de uma determinada população ou fenômeno, ou mesmo o 



57 

 

estabelecimento de relações entre variáveis, onde também se utiliza como recurso 

metodológico a coleta de dados. Os autores referem que, ao utilizar a pesquisa descritiva, o 

pesquisador deve se concentrar na observação dos fatos, além de registrá-los, analisá-los e 

interpretá-los, sem que haja a menor interferência e / ou manipulação dos dados utilizados 

pelo pesquisador. Aponta-se ainda que é fundamental em um estudo descritivo que o 

pesquisador delimite muito bem o seu problema, e que se atente para a precisão das técnicas 

e métodos de coleta de dados, objetivando a validação científica de sua pesquisa.  

 Malhotra (2012), aponta cinco características de uma pesquisa descritiva. A primeira 

diz respeito à necessidade do pesquisador em descrever grupos relevantes. O autor usa como 

exemplo a área de marketing, onde vendedores, consumidores e usuários de uma 

determinada loja de departamentos são grupos essencialmente importantes. Outra 

característica da pesquisa descritiva pode ser notada, por exemplo, quando esta necessita 

estimar, por meio de porcentagens, o comportamento de um determinado grupo de interesse. 

A terceira característica está relacionada a determinar a percepção das qualidades de 

produtos, levando em consideração opiniões de usuários quanto à escolhas e valores. A 

quarta se refere às associações em marketing, que podem ser identificadas quando se leva 

em consideração situações onde interessa identificar qual é a ligação que um consumidor faz 

entre comprar em uma determinada loja de departamento e comer fora. A última 

característica está relacionada a previsões específicas, como quando se considera o fato de 

que a venda de roupas para uso na neve ocorre apenas em regiões específicas. O autor afirma 

ainda que a pesquisa descritiva se caracteriza também pela formulação prévia de hipóteses 

específicas, e que o desenho da pesquisa deve estar claro, isto é, o pesquisador deve ter 

planejado todos os passos a serem seguidos, incluindo questões como: Quem será o grupo 

estudado? O que será questionado? Quando serão coletados os dados? Onde? Qual o porquê 

da coleta das informações?  E, por último, porém não menos importante, de que maneira o 

pesquisador irá obter as informações? Dessa forma, justifica-se a classificação do trabalho 

aqui proposto também como uma pesquisa de abordagem descritiva, complementando a 

classificação como pesquisa exploratória, exposta anteriormente. 

 Segundo Teixeira et al. (2009), os objetivos de uma pesquisa também podem ser 

alcançados por meio de uma abordagem explicativa. Os autores afirmam que esta tem um 

caráter investigatório, e é considerada mais complexa que as pesquisas exploratórias e 

descritivas, já que tem como foco principal a necessidade de aprofundar o conhecimento 

contextual e explicar a razão do fenômeno estudado. 
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 A Figura 11 aponta as principais diferenças de uma pesquisa quanto aos seus 

objetivos: 

 

Figura 11: Objetivos da pesquisa. Fonte:  Teixeira et al. (2009). 

 

3.1.5. Quanto à abordagem: Método qualitativo 

Há duas formas para se abordar o problema de pesquisa: uma delas refere-se ao 

método quantitativo, enquanto a outra se refere ao qualitativo. Segundo Theóphilo & Martins 

(2009), as pesquisas quantitativas são aquelas em que os dados e as evidências coletadas 

podem ser quantificadas. Os autores descrevem que, nessa abordagem, após a coleta dos 

dados o pesquisador deverá filtrá-los, organizá-los e tabulá-los, para submetê-los à técnicas 

e/ou testes estatísticos. Já a pesquisa qualitativa é caracterizada naturalística, pois tem como 

foco estudar fenômenos relativos às ciências humanas e sociais. Nesta, o pesquisador 

interage diretamente com o ambiente no qual o fenômeno está inserido. Ainda segundo os 

autores, existem técnicas para avaliar uma pesquisa quantitativa, devendo estas serem 

avaliadas pelo pesquisador, pois a escolha adequada da técnica interfere sobremaneira nos 

resultados da pesquisa.  

Malhotra (2012), faz um comparativo entre a abordagem qualitativa e a quantitativa, 

postulando que a abordagem qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão dos 

problemas da pesquisa, enquanto a abordagem quantitativa objetiva uma análise estatística 

dos dados coletados. Segundo o autor, é comum que haja uma relação entre as duas, 

apontando que geralmente uma pesquisa quantitativa é precedida de uma qualitativa, e que 

em outros casos é possível realizar pesquisas qualitativas para explicar os resultados 

encontrados em uma pesquisa quantitativa, de forma que as duas se complementam, 

entretanto, esse não é o caso dessa pesquisa, pois esta se propôs a ter uma abordagem 

EXPLORATÓRIO 

 

DESCRITIVO EXPLICATIVO 

Quando não se tem informação 

sobre determinado tema, e se busca 

maior familiaridade com o 

problema para torná-lo mais 

explícito, ou mesmo quando se 

deseja conhecê-lo. 

 

Quando se deseja descrever 

características de uma 

determinada população, 

fenômeno ou relações entre 

variáveis.  

 

 

 

Quando se deseja identificar os fatores 

que determinam ou que contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos. 

Aprofunda o conhecimento da 

realidade ao explicar e analisar as 

causas.  
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qualitativa. A Figura 12 apresenta as principais diferenças entre as pesquisas qualitativas e 

quantitativas: 

 

 

Na pesquisa quantitativa predominam estudos descritivos, sendo estes transcritos 

como relatos, situações e acontecimentos, de forma a abranger um maior entendimento da 

realidade. Nesse método, não se busca provar evidências formuladas, mas sim capturar os 

diversos pontos de vista dos integrantes da pesquisa. A pesquisa qualitativa tem como foco 

principal descrever, compreender e interpretar os fatos, ao invés de medi-los. A Figura 13 

apresenta estratégias e técnicas utilizadas em pesquisas qualitativas. 

 

Figura 13:  Pesquisa de abordagem qualitativa. Fonte: Theóphilo & Martins (2009). 

 

Justifica-se que a presente pesquisa tem uma abordagem qualitativa, já que utiliza 

como estratégia o estudo de caso. Este, por sua vez, será conduzido por meio de uma análise 

documental, técnica esta conhecida também como desk research, e que se baseará na coleta 

ABORDAGEM QUALITATIVA 

 

ESTRATÉGIAS DE PESQUISA Pesquisa-ação, grounded theory (teoria 

fundamentada), estudo etnográfico e estudo de 

caso. 

TÉCNICAS UTILIZADAS Observação, observação participante, entrevista, 

focus ground (grupo focal), desk research (análise 

documental), análise de conteúdo e análise de 

discurso. 
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e interpretação de dados secundários. Tal classificação se justifica visto que as manifestações 

dos usuários já existem, sejam elas reclamações, elogios ou sugestões e, portanto, não foram 

geradas pelo presente trabalho. Por fim, vale salientar que a pesquisa apresenta como foco a 

descrição, a compreensão e a interpretação das manifestações registradas por usuários que 

utilizam os diversos serviços do hospital. O desk research em nenhum momento buscou 

medir os dados encontrados, tão pouco buscou avaliar níveis de satisfação ou de outros 

constructos que a ela podem estar relacionados. Para Malhotra (2012), uma pesquisa com 

abordagem qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão dos problemas da 

pesquisa.  

 

3.2. PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 Segundo Godoy et al. (1995), já na década de 1990, a pesquisa documental (desk 

research), era considerada uma técnica de pesquisa inovadora, e que muito contribuía para 

a pesquisa científica. O enfoque documental constitui uma importante fonte de dados que 

pode ser analisada e reavaliada quantas vezes for necessário, buscando novas interpretações 

ou implementos significantes para a comunidade científica. Para os autores, são 

considerados documentos uma gama ampla de materiais escritos, tais como jornais, revistas, 

diários, obras literárias, científicas e técnicas, cartas, memorandos, relatórios estatísticos, 

grafismos, imagens, fotografias e filmes. Afirma-se ainda que a pesquisa documental é 

apropriada nos casos em que o pesquisador necessita analisar longos períodos de tempo, 

como por exemplo, buscar tendências e comportamentos de um fenômeno. Também cabe 

ressaltar que, na pesquisa documental, três aspectos são muito importantes, sendo que o 

primeiro se refere a escolha dos documentos, que devem ter um propósito e conter ideias ou 

hipóteses que respondam a inquietação do pesquisador. O segundo aspecto é que a escolha 

dessa documentação deve ter acesso "facilitado" ao pesquisador, pois ao contrário, o 

desdobramento do trabalho se tornaria inviável. O terceiro e último aspecto contempla a 

análise de dados, onde os integrantes do processo devem seguir criteriosamente um padrão 

analítico pré-estabelecido. 

Segundo Yin (2010, p. 128), a análise documental (desk research) tem contribuído 

muito nas pesquisas de estudo de caso. O autor ainda afirma que: 

 

A informação documental é, provavelmente, relevante para todos os tópicos de estudo de 

caso. Esse tipo de informação pode tomar várias formas e deve ser o objeto de planos 

explícitos de coleta de dados. Por exemplo, considere a seguinte variedade de 

documentos: correspondência eletrônica, minutas de reuniões, documentos 
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administrativos, estudos formais do mesmo “local” que está estudando e notícias que 

aparecem na mídia. [...]. Os documentos são úteis mesmo que não sejam sempre precisos 

e possam apresentar parcialidades. [...]. Para os estudos de caso, o uso mais importante 

dos documentos é para corroborar e aumentar a evidência de outras fontes. [...] 

providenciar acesso para examinar os arquivos de qualquer organização sendo estudada 

[...] muitas pessoas criticam a potencial confiança excessiva nos documentos na pesquisa 

de estudo de caso. Isto ocorre provavelmente porque o pesquisador casual presume, 

erradamente, que todos os tipos de documentos – inclusive as propostas para projetos ou 

programas – contêm a verdade indubitável. [...] Devido à abundância de materiais 

disponíveis é importante focar a informação mais pertinente. Uma sugestão seria separar 

ou realizar a triagem dos materiais de acordo com sua aparente centralidade à 

investigação. Depois, passar mais tempo lendo ou revisando o que parece central e 

eliminando outros materiais menos importantes, para uma leitura ou revisão posterior. 

 
  

 Godoy (1995), afirma também que, na área de marketing, o interesse na abordagem 

qualitativa vem aumentando desde a década de 1970 e, em decorrência desse fato, o desk 

research tem contribuído para uma melhor compreensão dos ambientes multiculturais, já 

que essa técnica de análise de conteúdo proporciona um entendimento importante para área, 

propiciando tomadas de decisões assertivas para o negócio. 

A utilização do desk research em pesquisas qualitativas é bastante comum. Um 

exemplo a ser citado se refere ao estudo realizado em Guarapuava - PR, que objetivou 

identificar o perfil de 106 mães e prematuros nascidos vivos, além de caracterizar esses 

recém-nascidos prematuros em situação de risco. A coleta de dados foi realizada por meio 

da busca de documentos, com base no formulário DN/MS (Declaração de nascidos vivos) 

localizados nos arquivos do Departamento de Vigilância Epidemiológica da Secretaria 

Municipal de Saúde do município. Também foram utilizadas informações das bases de dados 

vitais do Ministério da Saúde e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC). 

Ao concluir o estudo, os autores puderam afirmar que o perfil das mães dos 

prematuros e a caracterização dos nascidos vivos são influenciados pelas condições 

socioeconômicas e sanitárias da localidade onde ocorrem a gestação e o nascimento, e que 

essas mesmas condições influenciarão na qualidade de vida futura, sendo um fator 

contribuinte para os altos índices de mortalidade infantil. Concluíram também que conhecer 

e avaliar o perfil das mães, o número e a situação dos nascimentos de crianças de uma área 

é importante na determinação dos riscos vitais relacionados a condições do nascimento, 

crescimento e desenvolvimento infantil (Ramos & Cuman, 2009). 

 Sendo assim, o presente trabalho pode ser considerado uma pesquisa documental, já 

que haverá análise de documentos específicos, desenvolvidos pela própria Instituição, onde 

os usuários do hospital relatam de livre e espontânea vontade as suas percepções sobre os 

serviços recebidos, sendo estes elogios, reclamações ou sugestões. O fenômeno estudado 
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neste trabalho se referre à Saúde Pública, sendo esta analisada, ao menos de maneira indireta, 

por meio do atendimento oferecido no referido hospital objeto desse estudo.  

 

3.3. PROCEDIMENTOS E ANÁLISE DOS DADOS 

Segundo Yin (2010, p. 154) “a análise dos dados consiste no exame, na 

categorização, na tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra forma, para 

tirar conclusões baseadas empiricamente”. Já  Martins & Theóphilo (2009), afirmam que o 

procedimento de análise deve assegurar que todas as evidências relevantes para o estudo, 

sejam abordadas minunciosamente, já que estas são fundamentais para as conclusões da 

pesquisa. Segundo os autores, não há um roteiro padronizado para se analisar os resultados 

de um estudo de caso, mas é fundamental que o pesquisador tenha em mente a importância 

desta análise em concomitância à coleta de dados. 

 

3.3.1 Constituição da amostra  

 A seleção da amostra utilizada no presente trabalho tomou por base os formulários 

preenchidos voluntariamente por usuários não identificados da Instituição estudada. Julgou-

se esta como a melhor fonte de informações pelo fato dos formulários serem de fácil acesso, 

e distribuídos em diversos locais do hospital. Ainda, levou-se em consideração a “liberdade” 

que o usuário desfruta ao manifestar sua opinião, pois neste momento não há quaisquer 

funcionários que possam constranger o usuário no momento do preenchimento. Foram 

analisados 142 formulários no período de 01 de dezembro de 2014 a 30 de abril de 2015, 

totalizando 283 manifestações gerais. O único critério utilizado essa seleção se baseou no 

fato dos voluntários terem preenchido os formulários do programa “Conte Comigo” no 

período determinado, que por sua vez se encontravam arquivados no espaço físico destinado 

ao próprio Programa. Estes formulários continham diferentes modalidades de manifestação, 

como elogios, sugestões e/ou reclamações. Nenhum critério de exclusão de formulários 

necessitou ser observado. 

 

3.3.2 Desk research 

Os formulários (Anexo I), que inicialmente foram analisados por meio do processo 

de desk research, pertencem ao programa “conte comigo”, este criado em 2003, pela 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Serviços de 

Saúde – CSS, que desenvolveu um projeto de modernização dos serviços hospitalares e 

ambulatoriais de Administração Direta. O projeto teve como objetivos promover o respeito 
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aos direitos dos cidadãos, tornar o atendimento mais humano e singularizado, e captar 

informações que orientem a gestão no planejamento das atividades do Hospital.  

O Programa Conte Comigo utiliza o instrumento de pesquisa como ferramenta de 

gestão em todos os Hospitais, Centros de Referência e Ambulatórios de Especialidades que 

fazem parte da CSS. Cada unidade possui uma sala de atendimento, sendo que esta visa 

prestar um acolhimento especializado aos usuários, num ambiente que possibilite uma 

comunicação eficaz e também confortante para quem necessita de atenção.  

A partir de 2011 o Programa passou a ser coordenado pelo Núcleo Técnico de 

Humanização da SES/SP, compondo as estratégias de fomento à participação do usuário na 

avaliação dos serviços e consideração à sua percepção da qualidade prestada.  

No hospital, objeto desse estudo, os formulários ficavam disponíveis para 

preenchimento pelos usuários em várias “caixas coletoras”, distribuídas em diversos setores.  

 Nesses formulários, sugestões e elogios podiam ser registrados de forma simplificada em 

impressos oficiais contendo o emblema da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, junto 

ao logotipo do Programa Institucional, intitulado “Conte Comigo”. Os documentos possuíam 

um espaço para escrita livre com vinte e quatro linhas, permitindo-se ainda o uso do verso 

do formulário, caso fosse necessário. No final do formulário havia um espaço para anotação 

da data do preenchimento e identificação do participante, onde deveriam ser registrados 

nome, endereço, bairro, CEP e telefone apenas se o usuário desejasse receber um retorno 

sobre a queixa ou sugestão relatada. 

 As caixas coletoras se encontravam distribuídas em diversas áreas do hospital, como 

o Pronto Socorro Adulto (PSA) – recepção principal, o PSA – corredor interno, o PSA – 

corredor externo, o setor de radiologia, a recepção central, o serviço de arquivo médico e 

estatístico (SAME) – internação, o Pronto Socorro Infantil (PSI), a maternidade, a pediatria, 

a clínica médica, a clínica cirúrgica, o centro cirúrgico, o ambulatório, a recepção do 

ambulatório, o primeiro andar do ambulatório e segundo andar do ambulatório. Uma das 

principais intenções do programa “Conte Comigo” era estimular a participação dos usuários 

por meio do fornecimento de suas opiniões tanto sobre o atendimento quanto sobre o serviço 

técnico recebido no hospital, para que estas fossem utilizadas como instrumento na tomada 

de decisões gerenciais vinculadas à qualidade do atendimento. 

 Nas caixas coletoras, onde ficavam os impressos em branco, permaneciam 

disponíveis canetas esferográficas para facilitar o preenchimento do documento. É 

importante ressaltar que em nenhum momento o usuário se sentia constrangido ao preencher 

o instrumento, até porque era permitido retirar o formulário, preenchê-lo em momento que 
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o usuário julgasse oportuno, inclusive em sua casa, e depositá-lo posteriormente nas caixas 

de coleta. Ao final do dia, um funcionário do Programa recolhia os formulários preenchidos 

nas caixas coletoras, que após registro em planilha própria, eram encaminhados para as áreas 

citadas do documento. Tais áreas deveriam avaliar a manifestação do usuário com vistas a 

identificar falhas e estabelecer estratégias para melhorar a qualidade do atendimento e 

assistência prestada pelo hospital. Após essa etapa, os formulários eram arquivados e 

poderiam ser consultados sempre que necessário. Por não haver um espaço específico para 

assinalar a área relacionada à manifestação, em muitos documentos tais áreas não puderam 

ser identificadas. Na ocorrência desta situação, o responsável pelo Programa encaminhava a 

manifestação para a gerência da área onde a caixa coletora se encontrava localizada. 

 No presente experimento, os formulários preenchidos em um determinado período, 

descrito a seguir, foram avaliados por duas alunas do Programa de Mestrado Profissional em 

Administração - Gestão em Sistemas de Saúde, da Universidade Nove de Julho – 

UNINOVE, devidamente autorizadas pelo setor responsável do próprio hospital, e que não 

possuíam qualquer vínculo com a Instituição, garantindo uma avaliação autêntica, visto que 

esta estratégia possibilitaria uma "neutralidade" por parte dos avaliadores. 

Os documentos, que foram avaliados retrospectivamente, se encontravam arquivados 

na sede do Programa. O desk research realizado incluiu os formulários preenchidos no 

período de 01 de dezembro de 2014 a 30 de abril de 2015, e foi executado no mês de junho 

de 2015, nas dependências do próprio hospital. A análise dos dados seguiu um modelo 

padrão, isto é, os dois avaliadores fizeram a leitura e a compreensão individual do texto 

relatado em todos os formulários de queixas, elogios e sugestões relativos ao período 

indicado. Não existiu divisão de tarefas. Ambos avaliaram os documentos em sua totalidade 

e, em seguida, suas percepções foram comparadas. Caso os avaliadores apresentassem 

divergências na avaliação, os formulários eram encaminhados para um terceiro avaliador, 

que também forneceu seu parecer final. Esta medida de segurança visou garantir uma 

interpretação fidedigna dos dados por todos os avaliadores. O terceiro avaliador convidado, 

também aluno do Programa de Mestrado Profissional em Administração - Gestão em 

Sistemas de Saúde, da UNINOVE, também recebeu as mesmas instruções dos avaliadores 1 

e 2, afim de que fosse seguido o mesmo modelo de análise dos dados.  

A técnica de análise do conteúdo foi utilizada para avaliar o teor dos documentos 

verificados. Caregnato & Mutti (2006), afirmam que o conhecimento pode ser analisado de 

diferentes formas, embora, com relação à análise de conteúdo, esta se destaca: 
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Como sendo uma técnica de pesquisa que trabalha com a palavra, permitindo de forma 

prática e objetiva produzir inferências do conteúdo da comunicação de um texto 

replicáveis ao seu contexto social, o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o 

analista busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, 

inferindo uma expressão que as representem. A análise de conteúdo espera compreender 

o pensamento do sujeito através do conteúdo expresso no texto, numa concepção 

transparente de linguagem. 

 

Somente após a finalização desta fase, as informações obtidas foram inseridas em uma 

planilha previamente elaborada, contendo campos para alimentação de informações como 

número do documento, se referia-se a um elogio, sugestão ou a uma reclamação. Em seguida, 

foi identificado o setor ao qual o documento se referia, sendo este o pronto socorro infantil, 

o pronto socorro adulto, o centro cirúrgico, as unidades de internação, o serviço de apoio 

diagnóstico e terapêutico, ou a unidade de terapia intensiva. Com relação à categoria 

profissional referida no documento, esperava-se identificar médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, recepcionistas, além dos prestadores de serviço 

de portaria, higiene e limpeza. Na fase seguinte, foi identificado se a manifestação se referia 

a um atendimento ou ao serviço prestado. Entenda-se por atendimento desde o momento em 

que o usuário é recebido pelo referido setor e/ou profissional, levando-se em consideração a 

presteza e cordialidade no atendimento, a disponibilidade do funcionário para resolução do 

problema, dentre outras características. Já o serviço prestado se referiu à execução do 

trabalho para o qual aquele profissional era designado, considerando-se especialmente se a 

necessidade do usuário foi sanada. Palavras-chave ou frases impactantes relatadas pelos 

usuários a próprio punho no formulário foram extraídas do documento e planilhadas com 

vistas a identificar suas frequências absoluta e relativa.  

 A planilha onde os dados foram inseridos é apresentada parcialmente na Figura 14. 

Entenda-se que a numeração da planilha vai do número 1 ao 142, que correspondem às 

opiniões apontadas pelos usuários do hospital participantes na pesquisa.  
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Figura 14: Planilha utilizada para tabulação dos dados. Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os dados obtidos com o desk research foram tabulados com base nas cinco 

dimensões de qualidade, ou seja, os aspectos tangíveis, a confiabilidade, a responsividade, a 

segurança e a empatia, que consideram as expectativas dos clientes com relação a um 

determinado serviço frente à percepção de qualidade do serviço recebido. 

 

3.3.3 Ética na pesquisa científica 

 Cooper & Schindler (2003), definem a ética como "um conjunto de normas ou 

padrões de comportamento que guiam as escolhas morais referentes ao nosso 

comportamento e nossa relação com as outras pessoas". Para Teixeira et al. (2009), a ética 

corresponde aos princípios ou valores morais que norteiam as condutas dos indivíduos ou 

grupos sociais. Os autores ressaltam que pesquisadores devem estar comprometidos com os 

padrões éticos de uma pesquisa, pois o papel destes é assegurar que ninguém seja 

prejudicado ou sofra consequências adversas devido às atividades de investigação. 

 Com o intuito de adequar o presente estudo às regras estabelecidas para condução de 

pesquisas científicas de qualquer natureza envolvendo seres humanos, a metodologia de 

execução do presente trabalho buscou obedecer às diretrizes previstas na resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde, que substituiu a resolução 196/1996, especialmente com 

relação aos seus aspectos éticos e legais. O projeto de pesquisa aqui apresentado foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição foco desta experimentação por 

meio da Plataforma Brasil (http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf), de 

acordo com protocolo de submissão no. 50100215.2.0000.5551, sendo aprovado conforme 

parecer consubstanciado no. 1.297.483, de 15/10/2015 (Anexo II). 

  

http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf
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 Com relação ao processo de análise documental, nenhuma informação que 

permitisse a identificação pessoal dos usuários que preencheram os formulários descritos foi 

sequer observada. Nessa etapa do processo, apenas as reclamações, elogios e sugestões 

foram coletados, independentemente de variáveis que pudessem classificar o respondente. 

Ainda, por se tratar de um levantamento retrospectivo de dados, esta etapa da pesquisa 

dispensou a assinatura de TCLE por parte dos participantes.  

 

3.4. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Dentre as principais limitações do método, é possível citar o fato de que os 

formulários do desk research poderiam apresentar certa tendência a avaliar alguns setores 

muito mais do que outros, especialmente pelo fato de que foram avaliados os formulários de 

um período específico, não sendo determinados quantos formulários seriam avaliados por 

cada setor. Também não foram analisados outros canais de comunicação com os usuários, 

como as manifestações relatadas no setor de ouvidoria, e-mails e pesquisas de satisfação 

individualizadas. Portanto, este trabalho limitou-se a elencar manifestações pontuados pelos 

usuários somente por meio do preenchimento dos formulários descritos, que efetivamente se 

constituem nos instrumentos de coleta elencados para o presente trabalho. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Neste capítulo, serão abordados os subitens 4.1 e 4.2, os quais se referem à 

apresentação e discussão dos resultados, fundamentais para a interpretação dos dados 

coletados. Da seção 4.1.1 até a seção 4.1.4, encontram-se expostas as manifestações 

registradas pelos usuários do hospital, e que constituíram a amostra analisada, classificadas 

por categoria profissional, por setor e por tipo de atendimento. À partir da seção 4.2.1, até a 

4.2.5, é abordada a classificação das manifestações de acordo com as cinco dimensões, 

“determinantes da qualidade”, segundo Arun Parasuraman et al., (1988). 

 

4.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

No presente trabalho, foram avaliados por meio da técnica de desk research, 142 

formulários de opinião, totalizando 283 manifestações em forma de reclamações, elogios e 

sugestões. Para manter o sigilo dos respondentes, dados que pudessem permitir a sua 

identificação, como por exemplo, sexo, idade, dentre outros, não foram coletados, mesmo 

porquê, na maioria dos formulários, tais informações não se encontravam disponíveis.  

 

4.1.1 Identificação da natureza das manifestações 

Conforme descrito no Capítulo 3, a pesquisa contou com três avaliadores para 

analisar os registros documentais, que foram denominados como avaliador A, avaliador B e 

avaliador C. Os dois primeiros avaliadores verificaram 100% dos formulários para 

identificar a natureza da manifestação (se atendimento ou serviço prestado). É importante 

salientar que ambos trabalharam individualmente, especialmente para que a amostra não 

sofresse nenhum tipo de interferência de ambas as partes. Já o avaliador C, quando 

necessário, analisou apenas os documentos onde ocorreu discordância de opinião entre os 

dois primeiros juízes. 

A discrepância entre os dois primeiros avaliadores (A e B), foi considerada pouco 

relevante, tendo ocorrido apenas em 16 avaliações (equivalente a 6% do total). Contudo, 

mesmo sendo uma diferença pequena, para elas, foi considerada a opinião do avaliador C. 

Sendo assim, para as análises que se seguiram no presente trabalho, a amostra considerada 

totalizou em 283 manifestações, sendo elas 252 atendimentos / gerais (89%), 14 

atendimentos / procedimentos especializados (5%), e 17 (6%) onde não foi possível 

identificar a natureza da manifestação. 
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A Tabela 1, mostra a discrepância entre as manifestações, bem como o resultado final 

validado para a interpretação dos dados.  

Tabela 01: Classificação das manifestações quanto à natureza (atendimento geral ou 

procedimentos especializados). 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

4.1.2 Classificação geral das manifestações 

Na Tabela 2, é possível verificar que é o alto índice de reclamações registradas pelos 

usuários do hospital, atingindo 83% dos formulários (222 manifestações eram reclamações). 

As sugestões apontadas nas pesquisas totalizaram 23 registros (percentual de 9%). Por 

último ficaram os elogios, com 21 manifestações (equivalente a 8%). As manifestações 

consideradas como não identificadas nesta avaliação, compreenderam aquelas cujas 

caligrafias não puderam ser decifradas, e também aquelas que não se dispunham a fornecer 

informações relacionadas ao intuito para o qual os formulários estavam disponíveis (17 

manifestações, equivalendo a 6% dos registros). Estas foram subtraídas do total da amostra 

inicial, quando então passaram a ser consideradas como amostra válida para esta análise as 

266 manifestações restantes. A Tabela 2, com base no tamanho da nova amostra, traz a 

classificação geral dessas manifestações. 

 

Tabela 2: Classificação geral das manifestações. 

Fonte: elaborada pela autora. 

AVALIADORES ATENDIMENTO/ 

GERAL 

ATENDIMENTO/ 

PROCEDIMENTO 

ESPECIALIZADO 

CLASSIFICAÇÃO NÃO 

IDENTIFICADA 

TOTAL 

A 256(91%) 

 

12(4%) 15(5%) 283 (100%) 

B 248(88%) 

 

15(5%) 20(7%) 283 (100%) 

DISCREPÂNCIA 

 

8 3 5 16 (6%) 

C 252 (89%) 

 

14 (5%) 17 (6%) 283 (100%) 

MANIFESTAÇÕES FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA 

 

RECLAMAÇÕES 222 83% 

SUGESTÕES 23 9% 

ELOGIOS 21 8% 

TOTAL 266 100% 
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Nesta pesquisa, foi notória a discrepância entre o número de reclamações em 

comparação com as demais manifestações, tanto elogios quanto sugestões. Este dado 

corrobora o estudo de Peixoto, Marsiglia, & Morrone (2013), que ao investigar a opinião dos 

usuários sobre os serviços prestados em um hospital geriátrico do Sistema Único de Saúde 

(SUS), encontrou resultados bastante semelhantes ao do hospital objeto desse estudo. No 

referido estudo, de 1.050 documentos analisados, excluindo-os 840 que se referiam apenas 

às informações sobre serviços do hospital (81% da amostra inicial), identificou-se que 226 

dos 230 formulários (98% do total), também manifestavam reclamações. Resultados como 

esses, isto é, elevado índice de reclamações em comparação ao baixo índice de elogios e 

sugestões, são comuns em serviços que buscam entender a opinião de clientes na área da 

saúde. O canal de comunicação se mostra como um meio de interação entre a população e 

os gestores desses serviços, onde quem se manifesta se sente livre para pontuar questões 

consideradas relevantes, especialmente ligadas à baixa qualidade dos serviços prestados 

pelas instituições, por meio de críticas e reclamações. 

 

4.1.3 Classificação das manifestações por categoria profissional 

A Tabela 3 demonstra a classificação das manifestações de acordo com a categoria 

profissional citada no documento. Das 283 manifestações, 175 (aproximadamente 62% do 

total), não traziam informações quanto à categoria profissional dos possíveis envolvidos na 

no relato. Portanto, excluindo-se estes registros, a amostra total considerada válida para essa 

análise, passou a ser de 108 documentos. Na análise dos dados apresentados na Tabela 3, é 

possível observar um elevado número de registros onde foi apontada a categoria médica (66 

registros, correspondendo a 61% do total inicial). Em seguida, foram citados os 

recepcionistas, com 19 registos (18% do total). Já os enfermeiros, foram citados em 18 

manifestações (equivalendo a 17%). As demais categorias profissionais mencionadas, 

atingiram apenas 5% da amostra inicial. A Tabela 3 resume os dados relacionados à 

classificação das manifestações de acordo com a categoria profissional indicada. 
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Tabela 03: Classificação das manifestações por categoria profissional. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os resultados apresentados na Tabela 3 estão de acordo com o estudo de Moura Kurz, 

de Jesus Almeida, Frazão, Corrêa, & Coutinho (2008), que em uma pesquisa realizada no 

Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão – UFMA, obteve resultados 

semelhantes em relação aos profissionais mais citados nas manifestações dos usuários, sendo 

estes os médicos. Esta foi a categoria responsável pelo maior número reclamações no 

referido estudo, com 43% do total de registros analisados, seguidos dos atendentes, que 

equivaleram  a 10% da amostra inicial. Amoretti (2005), realizou um estudo onde o objetivo 

principal foi resgatar debates sobre a educação médica no contexto das necessidades sociais 

de formação. Neste trabalho, foi possível identificar alguns elementos negativos referentes 

à formação dos mesmos, que interferem diretamente nas práticas diárias dos profissionais. 

Como exemplo, foram citadas algumas questões bastante relevantes, como o pouco 

conhecimento e nenhum compromisso com a organização do Sistema Único de Saúde, pouco 

envolvimento com aspectos administrativos e gerenciais da gestão da saúde pública, pouca 

compreensão da importância do trabalho em equipe multiprofissional, além da fraca 

formação humanística, psicológica, sociológica e filosófica, consideradas essenciais na 

formação de um profissional médico. Os autores concluíram que, para que ocorram 

mudanças na postura desses profissionais, é preciso que a educação médica se estabeleça 

definitivamente em novos cenários, assim como também é necessário que haja um grande 

movimento de mudança nos currículos das faculdades de medicina. 

CATEGORIA PROFISSIONAL FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

MÉDICOS 

 

66 61% 

RECEPCIONISTAS 

 

19 18% 

ENFERMEIROS 

 

18 17% 

TÉCNICO/ELETRONEUROMIOGRAFIA 

 

03 3% 

RECEPÇÃO/FARMÁCIA 

 

01 1% 

SEGURANÇA 

 

01 1% 

TOTAL 108 100% 
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A importante reflexão que se permite realizar diante dos resultados do presente 

estudo, com relação aos resultados apresentados sobre a postura médica, é que muitos dos 

problemas elencados sobre a educação desses profissionais são os verdadeiros motivos que 

levam os usuários a manifestarem queixas no canal de comunicação. Por outro lado, é 

possível que haja grande probabilidade dessas manifestações estarem relacionadas à falta de 

profissionais médicos, já que a diminuição do número de profissionais na grande maioria 

dos hospitais causa transtornos enormes para a assistência ao paciente. Por esta razão, é 

fundamental que gestores de serviços de saúde estejam atentos às questões relacionadas aos 

médicos, visto que estes refletem diretamente, na opinião do usuário, o nível de qualidade 

do atendimento do hospital. 

 

4.1.4 Classificação das manifestações por setor 

Foi possível verificar que 131 manifestações (equivalentes a 46% da amostra), não 

puderam ser classificadas em relação ao setor do hospital ao qual as mesmas se referiam. 

Das 152 manifestações restantes, o primeiro setor mais pontuado pelos usuários foi o pronto 

socorro adulto, com 56 registros (37% do total). O pronto socorro infantil apresentou 26 

manifestações (equivalentes a 17%), seguido do ambulatório, com 19 registros (equivalentes 

a 13%), e a internação adulto, com 17 pontuações (11% do total). Os demais setores 

representaram 34 manifestações (21% do total). A Tabela 4 mostra a classificação das 

manifestações de acordo com o setor indicado.    
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  Tabela 04: Classificação das manifestações de acordo com o setor indicado     

SETORES 

 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

PRONTO SOCORRO ADULTO 
 

56 37% 

PRONTO SOCORRO INFANTIL 
 

26 17% 

AMBULATÓRIO 
 

19 13% 

INTERNAÇÃO ADULTO 
 

17 11% 

APOIO DIAGNÓSTICO 
 

11 7% 

MARCAÇÃO DE CONSULTA 
 

10 7% 

CLÍNICA MÉDICA 
 

03 2% 

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO 
 

03 2% 

CLÍNICA PEDIÁTRICA 
 

03 2% 

CLÍNICA CIRÚRGICA 
 

02 1% 

INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA 
 

01 0% 

LABORATÓRIO 
 

01 

 

0% 

TOTAL 

 
 

 152 100% 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Em uma instituição hospitalar de grande porte, situada na região sul da cidade de São 

Paulo - SP, foi realizada uma pesquisa cujo objetivo foi medir o índice de satisfação dos 

usuários do serviço, com especial atenção ao atendimento no centro de diagnósticos, no 

hospital dia, na maternidade e no pronto socorro. Apesar da aprovação dos quatro setores 

mencionados, o pronto socorro, assim como no presente trabalho, foi o que obteve menor 

índice de aprovação (Alves & D’Innocenzo, 2009). 

 Apesar das duas pesquisas terem utilizado diferentes formas de mensurar as 

manifestações relacionadas aos setores, queixas e satisfação dos usuários, ambas 

apresentaram considerável semelhança com relação ao seu resultado final, já que tanto no 

hospital foco da presente experimentação, quanto no hospital relatado por Alves & 

D’Innocenzo (2009), o pronto socorro adulto foi o local mais apontado pelos usuários. 

Provavelmente, estes resultados se devem ao elevado número de atendimentos realizados 

por este setor, visto que a maioria dos pacientes internados nos hospitais passam 

primeiramente pelo pronto socorro, elevando assim a probabilidade deste setor ser bastante 
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citado nos formulários de opinião, sendo esta, portanto, uma situação esperada e, de certa 

forma, compreensível, frente a atual situação da saúde pública no país.   

 

4.2 Classificação das manifestações quanto aos cinco “determinantes da qualidade” 

Conforme já mencionado em capítulos anteriores, esta pesquisa está baseada nos 

“determinantes da qualidade”, definidos por Parasuraman et al., (1988). Na análise do 

comparativo entre as cinco dimensões que compõem tais “determinantes da qualidade”, é 

possível afirmar que, na percepção do usuário, o que mais impacta negativamente nos 

serviços oferecidos pelo hospital são os fatores relacionados à 3ª Dimensão, que se refere 

aos aspectos de responsividade, com 85 registros (equivalente a 34%).  As principais queixas 

nessa dimensão se referiram à demora no atendimento e à falta de profissionais. O segundo 

“determinante da qualidade” mais apontado pelos usuários estava relacionado à 5ª 

Dimensão, os aspectos de empatia, com 83 registros (33% do total). Mais especificamente, 

foram relatadas questões como a falta atendimento, de informação e de educação. O terceiro 

determinante mais apontado se referiu à 1ª Dimensão, aspectos tangíveis, com 45 registros, 

(18% das manifestações), com destaque para relatos relacionados à falta de higiene local e 

condições inadequadas de infraestrutura. Por último, foram apontadas as dimensões de 

segurança (24 registros, 10% das manifestações) e confiabilidade (11 registros, 4% das 

manifestações). 

Estes resultados levaram em consideração uma amostra válida de 248 manifestações, 

já que 35 registros (equivalentes a 13% do total), não puderam ser classificados pelos quanto 

à dimensão, sendo então considerados como amostras “não identificadas”. A Tabela 5 traz a 

classificação das manifestações de acordo com as cinco dimensões propostas por 

Parasuraman et al., (1988). 

 

Tabela 5: Classificação das manifestações de acordo com as cinco dimensões “determinantes 

da qualidade”. 

Fonte: elaborada pela autora. 

DIMENSÃO FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

TANGÍVEIS 45 18% 

CONFIABILIDADE 11 4% 

RESPONSIVIDADE 85 34% 

SEGURANÇA 24 10% 

EMPATIA 83 33% 

TOTAL 248 100% 
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Conforme já apresentado, no presente trabalho, as dimensões mais citadas foram 

aquelas relacionadas aos aspectos de responsividade (34%) e empatia (33%), que totalizaram 

67% dos registros. Esse dado corrobora os resultados observados em um hospital 

universitário pertencente à Universidade Federal do Maranhão – UFMA, que apesar de não 

ter utilizado a mesma terminologia, identificou que os aspectos responsividade e empatia 

foram os mais apontados pelos usuários, totalizando 78% das manifestações. Dentre as 

principais manifestações, destacaram-se o mau atendimento (28% dos registros), falta do 

profissional médico (22% do total), e morosidade na prestação de serviços (equivalendo a 

28% das manifestações). Os autores ressaltaram o envolvimento do setor de ouvidoria 

quanto ao acolhimento dos usuários que procuraram o serviço, bem como a importância da 

valorização do sujeito no exercício da cidadania pelo referido setor. Ressalta-se que é por 

meio da interação entre usuários, colaboradores e gestores que será possível estabelecer 

estratégias que busquem gerar melhora significativa nos processos de atendimento (de 

Moura Kurz et al., 2008). 

Já o trabalho de Périco, Grosseman, Robles, & Stoll (2006), realizado no ambulatório 

de pediatria do hospital pertencente à Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, 

apresentou resultados parcialmente congruentes com os dados oriundos desta pesquisa. Ao 

entrevistarem doze mães que acompanhavam seus filhos em consulta com estudantes do 

curso de medicina, os autores verificaram considerável insatisfação em relação à forma de 

atendimento, atenção, carinho e prestação de informações claras sobre o tratamento 

necessário. Contudo, as entrevistadas também manifestaram queixas relacionadas à demora 

das consultas e à grande quantidade de pessoas no consultório, reclamações estas que se 

referem aos aspectos de responsividade, de forma semelhante ao observado no presente 

trabalho.  

Estes resultados demonstram a necessidade de uma reflexão bastante pertinente aos 

serviços de saúde contemporâneos, já que a falta de profissionais médicos, o despreparo de 

colaboradores no atendimento ao público, e a falta de empatia dos funcionários em relação 

aos usuários, dentre outras questões relacionadas à humanização no atendimento, não são 

problemas isolados de uma unidade de serviço, sendo bastante comuns em muitos hospitais. 

Portanto, sugere-se aos dirigentes desses serviços a formulação de estratégias com vistas a 

estabelecer uma atenção especializada, afim de diminuir o número de supostas 

inconformidades apontadas nos canais de comunicação dos usuários desses serviços. 

A seguir, as manifestações serão apresentadas com base na definição de cada uma 

das dimensões “determinantes da qualidade”. 
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4.2.1 Primeira Dimensão – Tangíveis 

A Tabela 6 apresenta os dados de acordo com a 1ª dimensão – Tangíveis, que 

“referem-se à aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e material de 

comunicação”  (Parasuraman et al., 1988). O total de manifestações relacionadas à dimensão 

tangível, resultou em uma lista de apontamentos com diversas inconformidades percebidas 

pelos usuários. Dentre elas, destacaram-se a “falta de infraestrutura” e “falta de higiene”, 

ambas com 8 registros, equivalendo a 18% do total cada uma. Em seguida, vieram as 

manifestações sobre a “falta de sistema de som”, com 4 registros (9% do total). Em terceiro 

lugar, seguiram as reclamações relativas à “falta de cadeiras de rodas” e “brinquedoteca mais 

nova”, ambas com 3 manifestações cada (7%), Por fim, as queixas menos citadas, não menos 

importantes para análise aqui proposta, se referiram à falta uniforme de funcionários, 

poluição sonora, falta de ar condicionado na sala de espera, falta de aparelhagens, 

necessidade de conserto da  antena da televisão, necessidade da presença de um balcão de 

informações, presença de extintores vencidos e/ou inadequados, dentre outros, apresentados 

na Tabela 6, e totalizando 19 registros (38% do total).  
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Tabela 06: Classificação das manifestações relacionadas à dimensão “aspectos tangíveis”. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

  Pressupõe-se que são muitos os fatores que interferem nas condições físicas de um 

ambiente hospitalar. Segundo de Andrade, Angerami, & Padovani (2000), o problema de 

higienização nos hospitais, principalmente aqueles que possuem alta rotatividade dos leitos, 

é bastante comum. Os autores afirmam que o déficit de mão de obra contribui 

significativamente para essa não conformidade.  

Outras interferências, até mesmo externas, impactam diretamente na infraestrutura 

de uma instituição de saúde, principalmente sendo ela pertencente ao poder público. Não é 

raro identificar usuários utilizando os serviços do hospital inadequadamente, mesmo esse 

sendo um patrimônio pertencente a todos. Muitos se mostram indiferentes quanto ao 

cumprimento de suas obrigações como cidadãos, seja colaborando na manutenção de um 

MANIFESTAÇÃO 

 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Falta infraestrutura  08 18% 

Falta Higiene  08 18% 

Falta sistema de som 04 9% 

Brinquedoteca mais nova 03 7% 

Falta cadeiras de rodas 03 7% 

Cadeira de acompanhante desconfortável 02 4% 

Poluição sonora 02 4% 

Falta uniforme de funcionários 01 2% 

Falta ar condicionado na sala de espera 01 2% 

Falta aparelhagens 01 2% 

Precisa conserta a antena 01 2% 

Instalar balcão de informações 01 2% 

Extintores vencidos e/ou inadequados 01 2% 

Embutir monitores dos computadores 01 2% 

Falta espaço – paciente aguardando do lado de fora 01 2% 

Falta fechadura na porta do banheiro 01 2% 

Elevadores quebrados 01 2% 

Falta rampa de acesso 01 2% 

Falta lanchonete 01 2% 

Estacionamento mais amplo 01 2% 

Painel quebrado 01 2% 

Tomografia quebrada 01 2% 

TOTAL 45 100,00 
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ambiente limpo, tendo cuidado com os equipamentos de uso público, dentre outras atitudes 

simples, que podem interferir de maneira significativa na manutenção de um ambiente 

adequado para todos.  

 

4.2.2 Segunda Dimensão – Confiabilidade 

A Tabela 7, refere-se à 2ª dimensão – Confiabilidade, que corresponde à “habilidade 

em realizar o serviço no tempo prometido, de forma confiável e precisa”. Nela, é possível 

observar que 100% das manifestações classificadas na referida dimensão (11 no total), 

apontam falhas relacionadas aos processos de trabalho, como por exemplo, a desorganização 

e fluxos inadequados. 

  

Tabela 7: Dimensão – Confiabilidade. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Os resultados encontrados com relação aos aspectos de confiabilidade são 

compatíveis aos encontrados por Garlet, Lima, Santos, & Marques (2009), que em um estudo 

de caso numa unidade de urgência e emergência pertencente a um hospital localizado no 

interior do Rio Grande do Sul, onde o objetivo central consistiu em analisar a organização 

do trabalho das equipes de saúde, obtiveram resultados que também caracterizaram um 

desalinhamento dos fluxos e organização do trabalho. Os autores concluíram que a 

organização do trabalho em equipes que se enquadrem em fluxos de atendimento adequados, 

contribui fortemente para a qualidade da assistência e a resolutividade do atendimento às 

urgências. Por fim, ressalta-se que, sem o alinhamento de tais processos, não há como obter 

resultados satisfatórios no atendimento hospitalar (Garlet et al., 2009). 

Presume-se que o descontentamento dos usuários, possa estar diretamente 

relacionado à ausência de mapeamento dos processos de trabalho, ou seja, os fluxos e 

organização de serviços devem interagir formando um conjunto de processos com foco na 

assistência hospitalar. Entretanto, nem sempre tal fato é evidenciado nos diversos serviços 

do hospital, desencadeando inconformidades nos processos de trabalho e, 

MANIFESTAÇÃO FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

 Falta organização e Fluxo de trabalho 

 

11 100% 

TOTAL 11 100,00 
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consequentemente, inadequada prestação de serviços na instituição, o que reflete 

negativamente na avaliação destes serviços por parte de seus usuários.  

 

4.2.3 Terceira Dimensão - Responsividade 

A Tabela 8 se refere à 3ª dimensão – Responsividade, que corresponde à “disposição 

em ajudar os clientes e prover-lhes o serviço prontamente” (Parasuraman et al., 1988). Nela 

é possível verificar que, do total de 85 manifestações referentes a responsividade, 54 delas 

(equivalente a 64% do total) se referiam à demora no atendimento, seguidas de 23 registros 

(27% do total) sobre a “falta de profissionais”. Citadas em menor proporção, foram 

registradas manifestações relativas ao “desrespeito ao atendimento preferencial” e 

“funcionários falando no celular e/ou com os colegas”, com 8 registros (10% da amostra 

inicial).  

 

Tabela 8: Dimensão – Responsividade. 
 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 No presente trabalho, a demora no atendimento foi destaque entre as manifestações 

apontadas nos documentos analisados. Este dado está de acordo com os resultados de R. C. 

R. de Souza et al., (2012), que pesquisaram um hospital público federal, referência em alta 

complexidade em ortopedia, com o objetivo de investigar os registros na ouvidoria , e 

discutir sua contribuição para a educação continuada em saúde. No referido trabalho, foram 

computadas 3.895 manifestações, sendo 53% (2039 registros) relativos às reclamações sobre 

a demora no atendimento, atraso nos agendamentos cirúrgicos, no horário da medicação, no 

atendimento da campainha, dentre outros aspectos relacionados à assistência. Estes 

resultados permitiram que os gestores entendessem que o atendimento, especialmente no 

tocante ao serviço de enfermagem, tem uma estreita relação com a satisfação geral dos 

usuários da instituição, e que esta depende também de uma série de outros serviços, como 

farmácia, almoxarifado, hotelaria, manutenção, setor compras e lavanderia. Quando esses 

MANIFESTAÇÃO 

 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Demora no atendimento 54 64% 

Falta profissionais 23 27% 

Funcionário falando no celular e/ou com os colegas 04 5% 

Desrespeito à preferenciais 04 5% 

TOTAL 85 

 

100% 
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serviços não funcionam bem, certamente os cuidados de enfermagem são afetados. Por esta 

razão, o estudo destacou a importância de aprimorar as equipes de enfermagem por meio da 

educação permanente, pois se entendeu que o enfermeiro é o líder do cuidado, sendo, 

portanto, o elo entre equipes e pacientes.   

É possível afirmar que, tanto na pesquisa citada, quanto na presente experimentação, 

as queixas foram bastante pertinentes, visto que reclamações sobre a “demora no 

atendimento” e a “falta de profissionais”, são comuns nas instituições de saúde. Salienta-se 

a importância de uma análise por parte dos gestores das instituições de saúde sobre os 

processos e fluxos de atendimento em cada uma das áreas dos hospitais, com foco na tomada 

de decisões relacionadas à resolutividade, especialmente no tangente à adequação do quadro 

de funcionários perante à demanda de cada instituição, para que assim possam ser alcançados 

melhores resultados nos serviços prestados. 

 

4.2.4 Quarta Dimensão - Segurança 

A Tabela 9 se refere à 4ª dimensão – Segurança, que consiste no “conhecimento dos 

funcionários e suas habilidades de transmitir confiança e segurança”, de acordo com 

Parasuraman et al., (1988). Para os autores Fadel & Regis Filho, (2009), segurança, na 

perspectiva dos usuários dos serviços de saúde, é o conhecimento e a capacidade que os 

funcionários têm de transmitir responsabilidade e segurança, com isenção de perigo, risco 

ou dúvidas.  

Neste trabalho, quando as manifestações foram classificadas com relação aos 

aspectos de segurança, foram considerados os relatos que pontuaram questões sobre 

inconformidades que comprometiam a segurança do paciente de forma globalizada, 

conforme itens elencados na própria Tabela 9. Nela é possível verificar que a falta de 

materiais, com 12 citações (equivalentes a 50% do total), contribuíram significativamente 

na avaliação negativa dos atendimento e serviços prestados. Também fica evidente a “falta 

de atenção com pacientes necessitando de cuidados”, que ocupou o segundo lugar, com 4 

registros (17% do total). Em terceiro lugar, com 3 registros (12% do total), são apontadas as 

questões de higienização e segurança relacionadas ao uso de materiais individuais, como as 

luvas de procedimento. Os demais registros também se referiram aos aspectos de segurança, 

todavia em menor percentual individual, totalizando 20% dos apontamentos (5 

manifestações). 
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Tabela 9: Dimensão – Segurança. 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Segundo Neto (2006), “a assistência à saúde está cada vez mais complexa, 

fragmentada e não segura. O compromisso e o empenho de profissionais individuais são 

atitudes imprescindíveis, porém não o bastante”. Para o autor, muitos são os fatores 

associados às falhas, que podem ser classificadas como tecnológicas, humanas ou gerenciais. 

Independentemente da origem, estas falhas devem ser evitadas, já que podem se relacionar 

diretamente à probabilidade de ocorrência de danos irreparáveis ao paciente.  

Na análise dos aspectos referentes à segurança observados neste trabalho, é possível 

afirmar que a falta de materiais e medicamentos, a falta de atenção com os pacientes em 

cuidados especiais, a inexperiência de profissionais, dentre outros apontamentos registrados 

nessa dimensão, contribui para que os usuários se sintam inseguros quanto à prestação de 

serviços oferecida no hospital estudado. É fato que não seria possível que o paciente se 

sentisse seguro em um ambiente onde a falta de insumos necessários para recuperação de 

sua saúde é um fato corriqueiro. Todavia, também é necessário avaliar o lado do funcionário, 

já que se torna difícil transmitir segurança aos usuários se, por diversos motivos, não existem 

processos organizacionais muito bem definidos na instituição. Estes e outros 

questionamentos devem ser avaliados pelos gestores do hospital, que por sua vez devem 

sugerir melhorias mediante a institucionalização de processos qualidade, que certamente 

resultarão em uma melhor qualidade no atendimento ao usuário.   

 

 

 

MANIFESTAÇÃO FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

Falta material  12 50% 

Falta atenção com pacientes necessitando de cuidados 04 17% 

Profissional não lavou as mãos ao preparar medicação, não usou luvas. 03 12% 

Falta medicamentos 02 8% 

Médico sem experiência 01 4% 

Cuidado na alimentação servida 01 4% 

Segurança fraca 01 4% 

TOTAL 

 

24 100% 
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4.2.5 Quinta Dimensão – Empatia 

A Tabela 10, se refere à 5ª dimensão – Empatia, que corresponde ao “fornecimento 

de cuidados e atenção individualizada aos clientes”. Os dados mostram que o maior índice 

de manifestações nessa dimensão está relacionado diretamente à falta de atendimento, com 

27 registros (equivalentes a 33%), seguida da “falta informação”, com 18 casos (22% do 

total), e da “falta de educação”, com 15 manifestações (equivalente a 18% dos registros). Os 

demais itens, como a “falta respeito e atenção”, o “atendimento desumanizado”, o “descaso 

no atendimento”, e demais itens, totalizam 23 manifestações, correspondendo a 26% do total 

inicial.  

 

Tabela 10: Dimensão – Empatia. 

MANIFESTAÇÃO 

 

FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA 

RELATIVA 

 Falta atendimento 27 

 

33% 

 Falta informação 

 

18 22% 

 Falta educação  

 

15 18% 

 Falta respeito e atenção 

 

07 8% 

Atendimento desumano, sem carinho, sem dedicação 

 

05 6% 

Descaso no atendimento 

 

04 5% 

Ala exclusiva para presidiários 

 

02 2% 

 Falta “pedido de oração” 

 

02 2% 

 Falta liberação para o uso do piano 

 

01 1% 

Número de visitantes insuficiente 

 

01 1% 

Falha no acesso à ouvidoria 

 

01 1% 

TOTAL 

 

83 100,00 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Tais resultados, relacionados aos aspectos de empatia, corroboram o estudo de 

Andrade, Martins, Caetano, Soares, & Beserra (2009), conduzido  no setor de urgência e 

emergência de um hospital público localizado no município de Fortaleza – CE, e realizado 

com 10 acompanhantes de pacientes atendidos no período de 6 meses. Na oportunidade, 

buscou-se avaliar a percepção do acompanhante acerca da humanização do atendimento na 

unidade emergencial. Os resultados da pesquisa levantaram questões bastante relevantes 
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para os gestores do hospital, como por exemplo, a falta de comunicação entre as equipes, a 

falta de respeito dos funcionários e a falta de atendimento humanizado, que per se 

comprometem sobremaneira a assistência ao paciente. Os autores concluíram que, segundo 

a visão dos participantes, é possível existir um atendimento humanizado por meio de 

pequenos gestos, como um olhar atento, empatia no atendimento, mas, principalmente o uso 

correto dos recursos disponíveis, possibilitando um resultado eficaz no tratamento ao doente. 

Apesar do trabalho realizado no hospital de Fortaleza - CE não apresentar dados 

numéricos que pudessem ser comparados os resultados da presente pesquisa, foi possível 

evidenciar em ambos os trabalhos que as percepções no tocante à dimensão empatia nas duas 

instituições foram equivalentes. Pressupõe-se que os problemas aqui relatados, comuns em 

muitas unidades assistenciais, podem ser oriundos da falta de políticas institucionais 

direcionadas à qualidade e humanização no atendimento hospitalar, conforme evidenciado 

por autores como  Maria (2006), Rios (2009), Feldman, Gatto, & Cunha, (2005), que 

compartilham a ideia de que, para que se possa alcançar bons resultados, é necessário haver 

qualidade e humanização no atendimento hospitalar.    
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA 

Este capítulo traz as considerações finais do presente estudo, com base na análise dos 

resultados até então apresentados. Em um primeiro momento, são avaliados os objetivos e 

os pressupostos da pesquisa. Em seguida, as considerações relativas aos resultados do desk 

research são apresentadas. Na sequência, são expostas uma série de considerações gerais, 

bem como suas possíveis implicações para práticas futuras. 

 

5.1 Avaliação dos objetivos e pressupostos 

5.1.1. Com relação aos objetivos específicos 

O primeiro objetivo específico proposto nesta pesquisa resumiu-se em identificar as 

principais manifestações relacionadas aos serviços oferecidos pelo hospital, classificando-

as como reclamações, elogios e sugestões. Entende-se que este objetivo foi alcançado, visto 

que a análise documental permitiu realizar a referida classificação, apresentada 

anteriormente na Tabela 2. 

O segundo objetivo específico foi classificar as manifestações de acordo com os 

cinco determinantes da qualidade, levando em consideração as aspectos tangíveis, 

confiabilidade, responsividade, segurança e empatia, propostos por Parasuraman, Zeithaml, 

& Berry (1988). Considera-se que o referido objetivo também foi alcançado, visto os 

resultados apresentados nas Tabelas de 5 a 10. 

Entende-se que os resultados oriundos do desk research permitirão aos gestores do 

hospital, após uma análise minuciosa dos resultados deste trabalho, identificar as principais 

reclamações apontadas pelos usuários e, dentro do possível, estabelecer estratégias com 

vistas a sanar alguns dos principais problemas. Estas atitudes poderão significar melhorias 

na qualidade do atendimento prestado pela instituição. Algumas sugestões, elaboradas pelos 

autores deste trabalho, se encontram disponíveis no subitem que trata das práticas futuras.  

Acredita-se que os resultados desta pesquisa forneceram uma visão mais ampla sobre 

os problemas ocorridos nos diversos serviços do hospital. A partir desta análise, existem 

grandes possibilidades de traçar planos de melhoria em busca da qualidade no atendimento 

prestado. Para se alcançar resultados satisfatórios, é necessário que o planejamento 

estratégico institucional considere as pesquisas de opinião dos usuários, pois estas 

representam uma forte ferramenta de gestão, e não devem ser subestimadas como é comum 

em muitas instituições. 
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5.1.2. Com relação ao objetivo geral 

É possível concluir que o objetivo geral deste trabalho, que era classificar as 

manifestações registradas pelos usuários do Programa “Conte Comigo” com relação aos 

serviços oferecidos pelo hospital, e fornecer subsídios para criação de uma política interna 

de melhoria da qualidade, também foi alcançado. Esta conclusão se baseia do fato de que, 

quando se alcançam os objetivos específicos, o objetivo geral também o será visto que os 

primeiros correspondem ao caminho trilhado para se chegar ao segundo. Os aspectos que 

mais “desagradam” os usuários atendidos no hospital, apresentados neste trabalho, tornam 

possível o planejamento de ações que contribuirão para diminuir os episódios de eventos 

indesejáveis, que poderão resultar na diminuição das queixas relativas aos serviços 

prestados. 

 

5.1.3 Avaliação dos pressupostos da pesquisa 

Os resultados do desk research permitiram confirmar os quatro pressupostos da 

presente pesquisa (P1, P2, P3 e P4), sacramentando as evidências positivas em relação aos 

aspectos dimensionais da qualidade, conforme assim justificado a seguir: 

 

P1: Presume-se que instituições que trabalham com políticas de qualidade no atendimento 

aos usuários têm como resultados menores índices de reclamações nos canais de 

comunicação com os clientes, quando comparadas às instituições que não possuem tal 

política institucionalizada. Perante a avaliação dos resultados, é possível afirmar que o 

primeiro pressuposto apontado nesta pesquisa foi confirmado, já que muitas das queixas 

registradas pelos usuários do hospital não seriam apontadas se a instituição possuísse uma 

política norteadora de práticas baseada nos conceitos de qualidade em atendimento 

hospitalar.  

 

P2: Existe uma relação positiva entre baixo índice de reclamações de usuários e atendimento 

humanizado, onde exista cortesia no atendimento, respeito, consideração e simpatia no 

contato pessoal. Evidenciou-se que, no referido hospital, o número de reclamações foi 

discrepante quando considerado em conjunto com elogios e sugestões registradas. Também 

foi possível concluir que os aspectos relacionados à empatia foram apontados como 

principais queixas dos usuários do hospital. Portanto, confirma-se o referido pressuposto, 

visto que, se houvesse mudança na forma de atendimento, certamente os resultados das 

pesquisas de opinião apresentariam melhor proporcionalidade. 
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P3: Pressupõe-se que há correlação direta entre o baixo índice de reclamações e uma 

comunicação eficaz, visto que não há qualidade no atendimento sem um sistema de 

informação integrado. Os resultados da pesquisa mostraram que muitas das manifestações 

registradas no Programa “Conte Comigo”, foram referentes a má comunicação entre os 

serviços e profissionais. Portanto, o terceiro pressuposto da pesquisa também pôde ser 

confirmado, já que o número de queixas poderia ser consideravelmente reduzido na 

existência de uma comunicação mais eficaz. 

 

P4: Entende-se que uma infraestrutura adequada dos serviços oferecidos, com equipamentos 

modernos, pessoal bem apresentado e boa comunicação visual, contribua significativamente 

para a obtenção de resultados satisfatórios em pesquisas realizadas com usuários de serviços. 

Neste trabalho, foi possível confirmar esse pressuposto, já que os aspectos tangíveis não 

foram os mais apontados na avaliação documental, talvez pelo fato de que o hospital objeto 

deste estudo foi recentemente reformado, mantendo uma aparência bastante agradável com 

relação a suas edificações. Talvez, por esta razão, o índice de queixas referentes aos aspectos 

tangíveis tenha sido menor quando comparados, por exemplo, à resolutividade e empatia no 

atendimento institucional.  

 

5.2 Resultados da coleta de dados. 

Durante a análise documental, quatro variáveis foram relevantes para os resultados 

desta pesquisa. A primeira se referiu ao atendimento / geral ou atendimento / procedimento 

especializado, que pareceu relacionar-se diretamente com a forma de atendimento, e não 

com a prestação dos serviços especializados. Entende-se que o atendimento / geral 

compreende a organização do processo de trabalho e da forma de atendimento, padronização 

de normas e rotinas, fluxos de serviço, além de adequações institucionais em geral. Mesmo 

com toda complexidade, esta percepção é mais facilmente identificada pelo usuário, visto 

que foi a mais apontada. Já a avaliação do atendimento relacionado aos procedimentos 

especializados, geralmente relativas às técnicas profissionais, são difíceis de serem avaliados 

pelos usuários, já que a grande maioria desconhece o assunto, fazendo com que seu 

julgamento tenda a ser menos exigente. De qualquer forma, os resultados aqui apresentados 

confirmaram o fato de que o maior número de reclamações se relacionou a problemas no 

atendimento, e não nos serviços prestados.   
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A classificação da manifestação como reclamação, elogio ou sugestão, foi a segunda 

variável analisada neste trabalho. Os resultados mostraram que as reclamações totalizaram 

a grande maioria dos registros analisados, sendo poucas as sugestões, e ainda menor o 

número de elogios. Este resultado foi condizendo com o esperado, visto que a fonte de dados 

analisados se referiu a um canal de comunicação entre usuários e gestores, e onde a liberdade 

de exposição de críticas e reclamações é fornecida a todos indiscriminadamente.  

A terceira variável considerada relevante neste estudo, foi a categoria profissional 

envolvida no atendimento, estando os médicos envolvidos na maioria das reclamações 

associadas ao serviço prestado pelo profissional, seguidos dos funcionários das recepções e 

do pessoal da enfermagem. Os médicos, no contexto do atendimento hospitalar, são 

“elementos” chave para uma boa assistência. Quaisquer que sejam as falhas neste processo, 

tais como a falta desses profissionais, a demora no atendimento em detrimento ao baixo 

número de profissionais, dentre outras questões, pode gerar, consequentemente, inevitáveis 

reclamações nos canais de comunicações dos clientes.  

A quarta variável observada se relaciona com o setor mais mencionado nas 

reclamações, que foi o pronto socorro adulto. Esse é um resultado esperado, pois o alto 

número de atendimentos realizado no referido setor aumenta a chance de ocorrência de um 

grande número de reclamações dos serviços. Tal fato provavelmente se deve à falta de 

médicos, escassez de recursos técnicos e materiais em Unidade Básicas de Saúde. Esses e 

muitos outros motivos levam diversos pacientes a procurarem soluções de saúde em outras 

unidades, inclusive as de alta complexidade, como é caso do hospital foco desta pesquisa. 

Estes entraves contribuem diretamente para que haja sobrecarga de atendimentos, que por 

sua vez impacta negativamente na qualidade, refletindo no aumento do número de 

reclamações relacionadas ao referido setor. 

Segundo a proposta metodológica deste trabalho, o desk research observou como 

principal parâmetro para análise, a classificação das manifestações segundo os 

“determinantes da qualidade”. Os resultados demonstraram que a grande maioria das 

reclamações eram referentes aos aspectos de responsividade, dados confirmados pela grande 

quantidade de queixas referentes à demora no atendimento, seguidas das queixas 

relacionadas à falta de profissionais. A segunda dimensão mais pontuada, os aspectos de 

empatia, apresentou resultados muito próximos do que foi observado com relação à 

responsividade. Esta foi mencionada especialmente quando os usuários se referiram à falta 

de individualização no atendimento, além da comunicação ineficaz. Ocorreram relatos de 
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inadequações quanto à forma de tratamento aos usuários, que não foi considerada para um 

ambiente hospitalar. 

É fato que, nesta pesquisa, os aspectos de responsividade e empatia foram os mais 

apontados. Contudo, é fundamental a reflexão sobre a institucionalização tanto das políticas 

de qualidade quanto das políticas de humanização no atendimento, já que estas, ao serem 

institucionalizadas, contribuem efetivamente para obtenção de resultados satisfatórios sob 

os aspectos que determinam a qualidade dos serviços.  

Os aspectos tangíveis receberam uma pontuação que os classificou em terceiro lugar. 

Os dois principais itens apontados pelos usuários foram a falta de infraestrutura e os 

problemas relacionados à higiene hospitalar. Na infraestrutura, foram abordadas questões 

referentes a falhas no sistema som, que é comumente utilizado na chamada dos pacientes no 

momento das consultas e procedimentos no pronto socorro. Também ocorreram 

manifestações negativas relacionadas à falta de cadeiras de rodas, além de cadeiras mais 

confortáveis para acompanhantes. Ainda, a poluição sonora foi mencionada como um 

incômodo para os usuários do hospital.  

Muitos dos aspectos tangíveis mencionados nos formulários estão associados a fatos 

gerenciais, como por exemplo, diversos problemas vinculados à forma de trabalho dos 

funcionários de empresas terceirizadas. Algumas soluções poderiam ser implementadas 

pelos gestores responsáveis pela unidade hospitalar, caso os mesmos possuíssem maior 

autonomia para tomar decisões. Entretanto, considerando a importância das instalações 

físicas, equipamentos e ambiente apropriado para um serviço hospitalar, é de suma 

importância levar em conta todas essas manifestações, afim de buscar formas de melhorar 

os processos de trabalho existentes na instituição.  

Os dados mostram que, em relação aos aspectos segurança e confiabilidade, os 

índices de reclamações foram relativamente baixos, ocupando a quarta e quinta posições, 

respectivamente, entre as cinco dimensões dos determinantes da qualidade. Este resultado 

leva a crer que muitos dos usuários se sentem seguros e confiam nos serviços prestados pelo 

hospital, ou mesmo que o julgam como um local de assistência segura, por entenderem que 

apresenta melhores condições de atendimento quando comparado, por exemplo, às UBS, que 

deveriam ser os locais onde o usuário buscaria atendimento.  

É possível que, diante desse fato, haja um sentimento de “sentir-se seguro” ao ser 

atendido em um hospital de alta complexidade. Essa é uma reflexão que sugere uma revisão 

de outras dimensões apontadas nos resultados desta pesquisa, cujos índices se mostraram 

bastante insatisfatórios, tais como, a responsividade e a empatia no atendimento. 
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5.3 Considerações do estudo e possíveis implicações para as práticas futuras. 

Considerando que esta pesquisa teve como foco gerar informações que poderão 

contribuir para a prática gerencial no hospital estudado, algumas sugestões foram listadas 

como possíveis estratégias para que se possa alcançar melhores resultados com relação aos 

aspectos que mais apresentaram queixas no Programa “Conte Comigo”, com destaque 

especial para a responsividade e empatia no atendimento. 

Para apontarmos as estratégias de melhoria relacionadas à demora no atendimento e 

à falta de profissionais, é importante considerarmos que a instituição estudada faz parte de 

uma rede de hospitais pertencentes à Coordenadoria de Serviços de Saúde e, portanto, tem 

como dever seguir as diretrizes predeterminadas pela Secretaria Estadual da Saúde (SES). 

Muitas das tomadas de decisão, mesmo que extremamente necessárias, envolvem 

negociações múltiplas, já que a contratação de profissionais, aumento do número de 

plantões-extra remunerados, dentre outras estratégias onde exista custo financeiro, não 

podem ser resolvidas somente em nível das gerências de unidade, mas sim, apenas com 

autorização da SES, que muitas vezes trabalha de maneira burocrática e morosa.  

Em suma, algumas sugestões de estratégias gerenciais, oriundas da interpretação dos 

resultados da presente experimentação, poderão ser avaliadas e, quiçá, implementadas 

visando a obtenção de melhorias nos processos assistenciais da instituição. A Figura 15 lista 

algumas dessas propostas, as quais se sugere que sejam analisadas pela direção do hospital 

estudado, afim de atender às manifestações registradas pelos usuários. Algumas propostas 

são em especial para o setor do PSA, visto que o mesmo, por motivos diversos e já apontados 

nesse trabalho, foi o local mais citado nas manifestações registradas pelos usuários no 

Programa “Conte Comigo”. 
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DIMENSÃO RECLAMAÇÃO 

 

PROPOSTA 

 

 

 

RESPONSIVIDADE 

Falta de profissionais 

 

 

- Contratação de profissionais médicos 

por meio de terceirização de serviços 

(PSA). 

- Contratação de profissionais 

enfermeiros por meio de concurso 

público (PSA). 

Demora no atendimento 

 

 

- Adequação do fluxo de admissão de 

pacientes no pronto socorro adulto 

(PSA), com acolhimento imediato por 

profissionais capacitados para esta 

atribuição. 

 

 

 

 

EMPATIA 

Falta de atendimento  

“Cuidados e atenção individualizada aos 

clientes”. 

 

- Atenção individualizada no 

atendimento ao usuário, por meio da 

avaliação de “classificação de riscos”.  

Falta de informação 

 

 

 

 

- Interagir com os usuários por meio da 

criação de um canal de comunicação 

direta, como por exemplo, “balcão de 

informações”; 

- Criar um sistema de informação que 

proporcione uma comunicação eficaz 

entre os gestores das diferentes áreas, 

como intranet e reuniões sistemáticas; 

- Utilizar mecanismos que garantam que 

as decisões tomadas pelos gestores sejam 

disseminadas de forma globalizada, com 

o apoio da equipe de tecnologia da 

informação (TI);  

Figura 15: Propostas para a melhoria do atendimento no hospital. Fonte: elaborado pela autora. 

 

Conforme apresentado, uma das estratégias propostas está relacionada à contratação 

de profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros. Justifica-se estas contratações em 

razão da demora no atendimento, que por muitas vezes está relacionada ao dimensionamento 

de profissionais, isto é, a relação do número de consultas e atendimentos 

médicos/enfermagem para o número de pacientes atendidos. Na atual condição, o número 

de atendimentos é muito maior do que o número de profissionais disponíveis. Contudo, a 
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contratação de médicos por meio de concurso público não é uma tarefa fácil, visto que 

inúmeros concursos são realizados e, por diversos motivos, não há candidatos, ou mesmo os 

que são aprovados não aceitam ser efetivados. Portanto, sugere-se que, neste hospital, a 

contratação de novas equipes médicas seja feita por meio da terceirização de serviços, sendo 

este um modelo diferenciado de gerenciamento de recursos humanos, que não fornece a 

efetivação de profissionais como nas contratações via concurso público, e proporciona uma 

maior flexibilidade no gerenciamento das equipes contratadas. Em relação à contratação de 

enfermeiros, esta poderá ocorrer por meio da abertura de novos concursos, desde que com 

critérios de seleção adequados, isto é, o candidato ao cargo deverá apresentar título de 

especialista em urgência e emergência válido no território nacional. Sobretudo, quaisquer 

que sejam as formas de contratação, estas são considerada necessárias para o presente 

momento, já que demanda excede a capacidade máxima de atendimento. 

Conforme já mencionado, a demora no atendimento é uma não conformidade 

atrelada a muitas outras variáveis, como a alta demanda, muitas vezes acima da capacidade 

de atendimento, falhas dos processos de trabalho, como a não padronização de protocolos e 

rotinas, inadequações de fluxos de admissões, dentre outras. O processo de admissão de 

pacientes no pronto socorro (PS), repercute muitas vezes em queixas nos canais de 

comunicação dos usuários. Propõe-se que o fluxo do PS seja modificado e, para tal, devem 

ocorrer algumas mudanças no local, especialmente relacionada à forma de admissão dos 

pacientes. Sugere-se que, após aquisição de uma senha, o paciente seja acolhido por um 

enfermeiro, que fará o atendimento por classificação de risco, seguindo um protocolo 

institucional para esta avaliação. Após o acolhimento, o paciente será orientado a seguir o 

fluxo, quando então deverá se dirigir ao setor de recepção, caso seja possível, onde serão 

preenchidos todos os dados os formulários necessários para que se possa dar continuidade 

ao atendimento. Seguidamente, os colaboradores da recepção o conduzirão ao consultório 

médico, conforme especialidade definida no momento da classificação de riscos. Ao término 

da consulta médica, geralmente após a verificação dos resultados de exames, o paciente 

receberá alta hospitalar, ou será encaminhado ao setor de internação, sendo esta uma decisão 

de competência médica.  

Vale ressaltar que, com a nova proposta, casos de urgências e emergências serão 

atendidos com mais eficiência, pois o fluxo padronizado por classificação de riscos 

proporcionará o primeiro contato com um profissional capacitado, que por suas 

competências, saberá avaliar com presteza o atendimento emergencial se fará necessário. A 

Figura 16, traz a proposta de mudança de fluxo de admissão dos pacientes atendidos no PSA. 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            SIM                                                              NÃO 

 

 

Figura 16: Proposta de novo fluxo de admissão de pacientes no PSA. Fonte: elaborado pela autora. 
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O acolhimento do paciente por classificação de risco traria para o processo 

assistencial uma maior agilidade e, principalmente, segurança no atendimento. A agilidade 

se daria pelo fato de que os enfermeiros designados para tal atribuição são preparados para 

identificar sintomas de doenças, classificando-as por prioridade de atendimento. Dessa 

forma, vislumbra-se a redução das reclamações mais apontadas neste trabalho, associadas à 

responsividade e empatia no atendimento. 

 Outra proposta, se refere à inconformidade relacionada ao fornecimento de 

informações. Sugere-se a criação de “balcões de informações”, que deverão ficar 

posicionados estrategicamente em dois pontos essenciais do hospital: o saguão do prédio 

principal, e a entrada do PSA. Entende-se que, com a execução dessa medida, haverá uma 

significativa diminuição de reclamações referentes à falta de informações, fortemente 

apontadas nesta pesquisa. 

É importante ressaltar que, para qualquer implementação ou mudança no modelo de 

atendimento, o planejamento deve ser visto como prioridade, englobando treinamentos e 

capacitações que são essenciais para o sucesso das propostas sugeridas.   

Acredita-se que as tomadas de decisão gerenciais devem abranger a instituição na 

sua totalidade. Dessa forma, portanto, sugere-se aos dirigentes que juntem esforços em prol 

da institucionalização de uma nova cultura organizacional, baseada na qualidade hospitalar 

e humanização no atendimento. Com o seguimento de tais diretrizes, certamente ocorrerão 

melhorias significativas não só nos aspectos apontados pelos usuários nesta pesquisa, mas 

em todos os aspectos nos quais se baseiam os determinantes da qualidade dos serviços. 

Espera-se que os resultados deste trabalho possam realmente contribuir para a 

melhoria do atendimento no hospital. Todavia, é fato que são muitas as dificuldades na busca 

por resultados de excelência. Sobretudo, é fundamental que os dirigentes da instituição 

analisem as propostas aqui apresentadas.    

Segundo o pensamento de Darcio Crespi, vice-presidente da Arthur D. Little 

International, e chairman mundial:  

 

Nenhuma metodologia pode substituir o instinto e a criatividade empresariais. 

Estratégia é a arte na busca da mais profunda inspiração humana. Nunca 

negligenciar a experiência e a intuição daqueles que vivem o ambiente da empresa. 

O aspecto intuitivo é o mais difícil de justificar, avaliar e codificar, e talvez seja o 

mais importante (Crespi, 1998). 
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5.4 LIMITAÇÕES E SUGESTÕES DE FUTURAS PESQUISAS 

De caráter metodológico, uma importante limitação foi a estratégia de coleta de dados 

adotada. Por conveniência, a análise documental se limitou apenas a um canal de 

comunicação entre usuários e gestores do hospital. Neste trabalho, poderiam ter sido 

utilizadas pelo menos três fontes diferentes de dados, o que caracterizaria uma triangulação 

estratégica. Como sugestão para futuras pesquisas, sugere-se abranger todos os canais de 

comunicação existentes, prevendo-se que, certamente, os resultados apresentarão uma 

dimensão muito mais significativa para análise da “satisfação” dos usuários em relação aos 

serviços oferecidos na instituição. 

Com relação ao instrumento de coleta de dados, por se tratar de um impresso no 

formato “aberto”, não existiam campos específicos para que o usuário sinalizasse o setor, o 

serviço ou o profissional ao qual se referia a sua manifestação. Esta limitação não pode ser 

sanada no momento, visto que o formulário é padronizado pela Secretaria Estadual da Saúde 

– SES. 

Apesar das limitações, considera-se que os objetivos da pesquisa foram atingidos, 

assim como também a questão de pesquisa foi respondida. Vários fatores contribuíram para 

a ocorrência de um elevado registro de manifestações negativas no Programa “Conte 

Comigo”, especialmente relacionadas aos aspectos responsividade e empatia. Apesar disso, 

há como melhorar a qualidade da assistência e, consequentemente, reduzir o número de 

reclamações, bastando para tal que a instituição reúna esforços visando alcançar os níveis de 

qualidade e humanização no atendimento considerados adequados. 
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Anexo I – Formulário utilizado no desk research 
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Anexo II – Aprovação COEP 

 


