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fez tudo como ele tinha sugerido. 

Escolheu homens capazes de todo o 
Israel e colocou-os como líderes do 
povo: chefes de mil, de cem, de 
cinqüenta e de dez. 

Estes ficaram como juízes 
permanentes do povo. As questões 
difíceis levavam a Moisés; as mais 
simples, porém, eles mesmos 
resolviam.” 

Êxodo 18: 22 a 26 
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RESUMO 

 

Introdução: A crescente experiência de escuta ao paciente como fonte de 

informação sobre a qualidade dos serviços de saúde pode ser fundamento 

de um roteiro para a melhoria da qualidade. A satisfação dos pacientes é 

um elemento crítico que deve orientar as organizações de saúde. São 

relativamente poucos os estudos que tratam do desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação da qualidade de serviços em contextos 

específicos. Objetivos: Traduzir para o idioma português, adaptar ao 

contexto cultural brasileiro, verificar a validade e a confiabilidade da 

Escala de Qualidade de Serviços de Saúde. Métodos: A Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde é um instrumento composto por 73 itens. 

O estudo foi dividido nas seguintes etapas: processo de tradução e 

adaptação cultural, verificação da validade e confiabilidade. A versão final 

em português foi aplicada juntamente com a escala SERVQUAL. Foram 

entrevistados 116 pacientes. Resultados: Foram verificadas: Validade 

(Coeficiente de Correlação de Pearson foi de 0,20); Confiabilidade: 

consistência interna (Alfa de Cronbach foi de 0,982 e 0,986) e, teste-reteste 

(Coeficiente de Correlação de Pearson foi de 0,89 e Coeficiente de 

Correlação Intraclasses foi de 0,90). Consolidou-se a Escala de Qualidade 

de Serviços de Saúde / Cirurgia Plástica – Escola Paulista de Medicina – 

EQSS/CP-EPM. Conclusões: A Escala de Qualidade de Serviços de Saúde 

foi traduzida para o idioma português e adaptada à cultura brasileira.                     

Verificou-se validade e confiabilidade do instrumento para a avaliação da 

qualidade de serviços de saúde. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A incorporação da qualidade nos produtos e serviços tornou-se uma 

preocupação na década de 1980 (PARASURAMAN, ZEITHAML, 

BERRY, 1985). Especificamente no campo dos cuidados em saúde, há uma 

questão importante e incômoda que diz respeito à dificuldade para melhoria 

da qualidade. Isso acontece porque a qualidade é difícil de ser medida e, 

potencialmente, confunde-se com produtividade
 

(ROMLEY & 

GOLDMAN, 2008).  

A melhoria da qualidade dos cuidados de saúde passou a ser o foco 

não apenas dos cuidadores em saúde, dos conselhos de administração, dos 

administradores hospitalares e dos diretores financeiros, mas também das 

empresas de seguro saúde, entidades patronais e dos pacientes (SHUTT, 

2003). Para entender esse quadro é importante registrar que ao tratar da 

avaliação da qualidade dos cuidados em saúde não se pode falar de 

qualidade em termos globais, mas de qualidade em dimensões específicas, 

como estrutura, processos e resultados, que são elementos fundamentais na 

informação acerca da ausência ou presença de atributos que compõem a 

qualidade (DONABEDIAN, 1980; 1996).  

Nessa linha, faz-se necessário enfocar dois conceitos fundamentais: 

“satisfação dos pacientes” e “percepções dos pacientes”.  Do ponto de vista 

conceitual, o constructo “satisfação do paciente” foi definido como uma 

avaliação pessoal dos cuidados em saúde que não podem ser conhecidos 

apenas pela observação direta, o que leva a considerar a opinião dos 

pacientes como um indicador multidimensional subjetivo da qualidade dos 

cuidados de saúde (WARE et al., 1983). Quanto às “percepções”, 

atualmente, clínicos e pesquisadores avaliam cuidados em saúde não 

apenas por monitoramento de resultados (por exemplo, taxas de 

complicações e tempo de internação), mas também a partir do ponto de 

vista do consumidor (ALDERMAN et al., 2000; ATISHA et al., 2008).  
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Estudos recentes vêm apontando que a avaliação da satisfação com 

o atendimento, entre os pacientes hospitalares, é um componente 

importante da gestão da qualidade (WARE et al.,1983; ALDERMAN et 

al., 2000; FALLBERG 2003; GASQUET et al., 2004; YILDIZ e 

ERDOGMUS, 2004; SOFAER e FIRMINGER, 2005; PUSIC et al., 2007; 

GERAEDTS, SCHWARTZE e MOLZAHN, 2007; DAGGER, 

SWEENEY, JOHNSON, 2007; MORET et al., 2007; ATISHA et al., 

2008). É consenso entre os pesquisadores contemporâneos, que os gestores 

e os cuidadores em saúde deveriam considerar a qualidade dos serviços e a 

satisfação dos clientes como importantes objetivos estratégicos. Está claro, 

também, que a medição da qualidade não é apenas uma questão técnica. 

Ela tem implicações para a alocação de recursos em saúde, para a 

organização da prática médica e para o direcionamento profissional dos 

médicos (DAGGER, SWEENEY, JOHNSON, 2007; CASALINO, 1999).  

As percepções dos pacientes sobre sistemas de cuidados de saúde 

parecem ter sido ignoradas por gestores de saúde nos países em 

desenvolvimento. Há uma demanda por pesquisas nesta área, para 

contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços hospitalares, dos 

médicos e dos tomadores de decisão (YILDIZ & ERDOGMUS, 2004).  

Não são muitos os questionários construídos para medir a satisfação 

dos pacientes quanto à qualidade dos serviços hospitalares (GASQUET et 

al., 2004). Dois instrumentos são destacados no presente estudo. O 

primeiro, genérico, aplicável nas diversas áreas do setor de serviços, que 

representou um marco na literatura de avaliação de serviços, denominado 

SERVQUAL, estruturado em uma escala de múltiplos itens para medir a 

percepção dos clientes acerca da qualidade dos serviços, baseada no 

pressuposto de que a satisfação é encontrada na diferença entre as 

expectativas dos clientes e a realidade da efetiva prestação dos serviços 

(PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). O segundo instrumento, 
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criado especificamente para a avaliação da qualidade de serviços de saúde, 

tornado público em 2007, trata-se de uma escala hierárquica 

multidimensional, que abrange a qualidade das relações interpessoais, a 

qualidade técnica, a qualidade do ambiente e a qualidade administrativa dos 

serviços de saúde. A Health Service Quality Scale tem caráter 

interdisciplinar, com fundamentos nos campos da saúde e do marketing 

(DAGGER, SWEENEY, JOHNSON, 2007). 

A constatação da escassez de instrumentos específicos para 

medição da satisfação dos clientes de serviços de saúde e a criação da 

Health Service Quality Scale apontam para a necessidade de incorporação 

de novas ferramentas gerenciais ao crescente processo de 

profissionalização da gestão em saúde no Brasil, em consonância com os 

conceitos atuais que fundamentam a gestão dos sistemas de saúde e o 

marketing de serviços. Em relação aos sistemas de saúde, há um 

movimento que propõe agregar valor ao paciente, sendo que “valor” é 

medido com base em resultados alcançados por dólar gasto. Os sistemas de 

saúde devem, então, competir em resultados para os pacientes (PORTER, 

2009). Na pesquisa do marketing e também, especificamente, no âmbito do 

marketing de serviços de saúde, é possível perceber um campo fértil para a 

pesquisa científica em serviços (BERRY & BENDAPUDI, 2007).  

Assim, o presente estudo pretende contribuir com a pesquisa 

científica em gestão em saúde ao disponibilizar um instrumento 

internacional, construído especificamente para avaliar de serviços de saúde, 

traduzido para o português, adaptado culturalmente para uso no Brasil, com 

verificação de validade e confiabilidade.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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Traduzir para o idioma português, adaptar ao contexto cultural 

brasileiro e verificar a validade e a confiabilidade da Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde. 
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3.1 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

3.1.1 Qualidade dos serviços de saúde 

 

DONABEDIAN (1980) destacou a necessidade de se compreender 

a tríade composta pelas relações entre os atributos estruturais dos serviços 

de saúde, que engloba todo o ambiente dos serviços, como equipamentos e 

prédios; os processos dos cuidados em saúde, relacionados com o conjunto 

de atividades desenvolvidas entre profissionais e pacientes; e, os resultados 

dos cuidados. Tal compreensão, segundo o autor, deve anteceder aos 

processos de avaliação da qualidade dos serviços de saúde. 

 

BODENHEIMER (1999) em relatório de políticas de saúde 

descreveu dois tópicos estratégicos principais do movimento para melhorar 

a qualidade dos cuidados em saúde: a crescente exigência por cuidados de 

alta qualidade por parte dos consumidores de serviços de saúde e a 

tentativa das lideranças em inspirar no conjunto dos profissionais de saúde 

uma verdadeira “cultura da qualidade” dentro das instituições de saúde.  

 

SITZIA (1999) estudou a validade e confiabilidade dos 

instrumentos utilizados para avaliar a satisfação dos pacientes com os 

serviços de saúde, analisando 195 artigos publicados em 1994 em 139 

periódicos. Concluiu que, com poucas exceções, os instrumentos 

demonstraram pouca evidência de confiabilidade ou validade. 

 

DAWN & LEE (2003) desenvolveram estudo com o objetivo de 

determinar os tipos de instrumentos de avaliação da satisfação dos 

pacientes utilizados por 16 dos principais centros médicos acadêmicos dos 
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Estados Unidos. Concluíram que há pouca padronização dos instrumentos 

utilizados nos centros médicos acadêmicos pesquisados.  

 

SOFAER & FIRMINGER (2005) publicaram revisão acerca dos 

aspectos da percepção dos pacientes e da qualidade de cuidados de saúde. 

Enfocaram o desafio de se definir e medir as percepções dos pacientes 

quanto à qualidade dos cuidados em saúde e de se entender mais 

completamente o que dirige essas percepções. Concluíram que se o 

objetivo é alcançar um sistema de saúde verdadeiramente centrado nos 

pacientes, há o desafio de buscar continuamente formas criativas de dar 

ouvidos à voz dos pacientes. 

 

SOFAER et al. (2005) desenvolveram pesquisa com consumidores 

de serviços de saúde dos Estados Unidos com o objetivo de orientar as 

avaliações denominadas CAHPSs - Consumer Assessments of Healthcare 

Providers and Systems - através de 16 grupos focais realizados nas cidades 

norte-americanas de Baltimore, Los Angeles, Phoenix e Orlando. Os 

grupos foram estruturados para serem homogêneos em relação ao tipo de 

cobertura de cuidados de saúde (Medicare / no Medicare) e tipo de 

experiência hospitalar recente (urgência, internação eletiva, internação 

obstétrica, não admissão). Concluíram que os consumidores e os pacientes 

têm elevado grau de interesse acerca da qualidade hospitalar e que a 

divulgação de informes contendo a visão dos pacientes pode ser um 

instrumento de auxílio no momento da escolha do hospital. 
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BERRY et al. (2006) avaliaram as perspectivas dos pacientes da 

Mayo Clinic com foco na relação médico-paciente, entrevistando 192 

pacientes em 14 diferentes especialidades médicas. O estudo concluiu que 

o médico ideal é confiante, compreensivo, humano, pessoal, franco, 

respeitoso, e completo. 

 

TOMLINSON & KO (2006), em editorial, afirmaram que a 

satisfação dos pacientes é uma medida de resultado que vem ganhando 

importância na aferição da qualidade dos cuidados em saúde. Afirmaram, 

também, que o cuidado em saúde além de ser preciso e adequado deve ser 

percebido pelos pacientes como uma expressão de carinho. 

 

JHA (2006), em editorial abordando os lapsos apresentados na 

qualidade da prestação de serviços nos Estados Unidos da América (EUA), 

abordou o tema da medição da qualidade em saúde e destacou a 

importância de se avaliar a experiência do paciente, a eficiência e a 

eqüidade dos serviços. O autor ressalta que dados sobre a satisfação dos 

pacientes com o cuidado e sobre a forma eficaz de se responder às 

necessidades dos pacientes estão sendo incorporados no dia-a-dia dos 

hospitais, concluindo, entretanto, que há necessidade de um maior número 

de informações quanto aos processos e resultados no sistema de saúde.  

 

BROWN (2007) afirmou, em editorial, que quando se tem a 

intenção de fornecer cuidados em saúde da mais alta qualidade, é 

imprescindível a escuta aos pacientes em cada etapa do processo, para que 

expressem seus desejos em relação às suas interações com os sistemas de 

saúde. 
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BERRY & BENDAPUDI (2007) discutiram as semelhanças e 

diferenças entre o setor de cuidados em saúde e os outros setores de 

prestação de serviços da Mayo Clinic e afirmaram que é o setor de serviços 

que mais afeta a qualidade de vida da população. Destacaram a 

complexidade do setor e concluíram que os serviços de saúde configuram 

um importante campo de pesquisa científica, que se alinha com os 

programas de pós-graduação em escolas de negócios. 

 

SIDANI (2008) realizou estudo com o objetivo de determinar a 

medida em que os acute care nurse practitioners (ACNPs) prestam o 

patient-centered care (PCC) e explorar os efeitos do PCC no estado 

funcional dos pacientes. A casuística incluiu 320 pacientes. O autor 

concluiu que no processo de trabalho dos ACNPs utilizando-se os 

princípios do PCC os pacientes perceberam que houve um incentivo 

moderado para a participação dos pacientes e na individualização de 

cuidados. A implementação desses componentes do PCC foi positivamente 

associada com alguns domínios da capacidade de auto-cuidado e da 

satisfação com o atendimento. 

 

HAIGH (2008) desenvolveu trabalho com o objetivo de explorar a 

base de evidências do envolvimento dos pacientes na gestão dos serviços 

de saúde. Foram pesquisadas sete base de dados utilizando-se os termos 

“user involvement” e “service management”, que resultaram em quatro 

temas-chave: poder organizacional, significado compartilhado, articulação 

e participação do usuário. O autor concluiu que houve um conjunto de 

evidências qualitativas quanto ao envolvimento dos usuários na gestão dos 

serviços de saúde, mas uma decepcionante falta de estudos quantitativos ou 

com métodos de abordagens mistas. 
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JHA et al. (2008)  avaliaram o desempenho dos hospitais em  

domínios de experiências dos pacientes, incluindo a comunicação, a 

qualidade dos serviços de enfermagem e gerenciamento da dor utilizando 

dados de pesquisas Hospital Consumer Assessment of Healthcare 

Providers and Systems - HCAHPS -  de julho de 2006 a julho de 2007. A 

amostra incluiu 2.429 hospitais. Descobriu-se que, embora a maioria dos 

pacientes estivesse satisfeita com seu cuidado, havia espaço para melhorias. 

 

WOLF et al. (2008) realizaram estudo clínico randomizado para 

examinar se o patient-centered care (PCC) impacta a percepção dos 

pacientes acerca dos cuidados de enfermagem e da qualidade do 

atendimento. Diferenças foram observadas em duas das três subescalas da 

Taylor Baker and Measurement Scale. O grupo PCC satisfação nominal e a 

qualidade dos serviços foram superiores aos controles (valores de p 0,04 e 

0,03, respectivamente). Os autores concluiram que o PCC pode afetar a 

percepção dos pacientes sobre o nível de satisfação e a qualidade dos 

cuidados recebidos. 

 

ROBINSON et al (2008) utilizaram as fontes de dados Cinahl, 

PubMed,  Academic Search Premier e Cochrane Library para uma revisão 

com o objetivo de identificar as características fundamentais do patient-

centered care (PCC)  e propor um método de medição do PCC. A pesquisa 

mostrou que as interações do PCC promovem aderência e conduzem à 

melhores resultados de saúde. As características fundamentais do PCC 

foram identificadas como: a participação do paciente no cuidado e a 

individualização do atendimento ao paciente. A utilização de uma escala de 

avaliação numérica para medir a presença destas características permite a 

quantificação da perspectiva do paciente. 
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ELLEUCH (2008) realizou pesquisa que utilizou um modelo de 

equação estrutural para explorar conexões entre percepções da qualidade e 

satisfação dos pacientes, e entre a satisfação dos pacientes e o 

comportamento intencional, baseando-se em 159 respostas de pesquisa em 

ambulatório japonês. A qualidade do serviço de saúde japonês foi avaliada 

utilizando-se as suas características de processo (interação paciente-

provedor) e os atributos físicos (configurações e aparência do ambiente). 

Processo de qualidade e atributos físicos foram considerados antecedentes a 

satisfação dos pacientes. Satisfação, por sua vez, prevê comportamento 

intencional do paciente (para voltar e recomendar). A especificidade 

cultural da sociedade japonesa parece ser um background para se entender 

a avaliação japonesa quando os pacientes avaliam qualidade de serviços de 

saúde. 

 

WHARAM & SULMASY (2009) em publicação que enfocou a 

melhoria da qualidade dos cuidados em saúde, indagaram quem é 

responsável por quê. Comentaram que os cuidados em saúde são 

fundamentalmente individualizados e que novas medições devem avaliar os 

objetivos dos pacientes, a responsabilidade partilhada do cuidado, os 

valores humanistas médicos, os níveis de recursos disponíveis e as tensões 

inerentes entre os níveis individuais e populacionais das perspectivas em 

cuidados em saúde.  

 

HOBBS (2009) realizou estudo com o objetivo de identificar as 

dimensões do PCC através de uma análise tridimensional do mesmo, 

realizada em 69 artigos científicos publicados de 2000 a 2006. As 

interações entre a os enfermeiros e os pacientes são centrais para o estudo e 

aplicação do PCC. A utilização adequada do PCC atenuando as 

vulnerabilidades dos pacientes foi uma constante em toda a literatura 
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estudada pelos autores, envolvendo a prática da informação, o 

conhecimento do paciente e o desenvolvimento de um relacionamento. 

 

GILL & WHITE (2009) realizaram revisão de literatura sobre 

satisfação dos pacientes, com utilização de metanálises, analisando 

criticamente a teoria e a sua utilização. Os autores apontaram que o uso 

persistente da satisfação dos pacientes para a avaliação da percepção dos 

pacientes acerca da qualidade de serviços de saúde tem sido falho. A 

solução para tal problema do setor saúde é a utilização de conceitos e 

modelos que podem ser encontrados na literatura do marketing de serviços, 

que oferece teorias mais avançadas. 

 

COPNELL et al. (2009), com o objetivo de identificar e classificar 

os indicadores utilizados na atualidade para medir a qualidade dos cuidados 

prestados pelos hospitais e identificar as lacunas na medição atual, 

realizaram pesquisa bibliográfica, com revisão de duas pessoas 

independentes, para classificar os indicadores de acordo com os aspectos da 

prestação de cuidados (estrutura, processo ou resultado), dimensões da 

qualidade (segurança, eficácia, eficiência, pontualidade, o                      

paciente-centrismo e eqüidade) e domínio de aplicação (alcance hospitalar, 

cirúrgicos e não cirúrgicos, especialidades clínicas). O estudo apontou que 

apesar do grande número de indicadores disponíveis, lacunas significativas 

na medição ainda existem e que são necessários estudos para avaliar se os 

indicadores existentes medem o que pretendem medir. 

 

ETGAR & FUCHS (2009) exploraram a relação entre a qualidade 

percebida dos serviços fornecidos por médicos especialistas e as respostas 

dos pacientes através de níveis de atitude emotiva, cognitiva e apelativa. O 

modelo SERVQUAL foi utilizado para avaliar a qualidade dos serviços 
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médicos. Os dados foram coletados em pesquisa com a participação de 172 

executivos da School of Business Administration in the College of 

Management in Rishon Lezion, de Israel. A conclusão da pesquisa ressalta 

a importância da percepção dos pacientes na qualidade do serviço em 

encontros médicos.   

 

3.1.2 Instrumentos para avaliação da qualidade dos serviços de saúde 

 

ROSS et al. (1987) revisaram o papel das expectativas e da 

satisfação dos pacientes e identificaram as teorias para explicar o processo 

pelo qual a satisfação dos pacientes pode ser alcançada. Os autores 

propuseram como nova área de pesquisa o desenvolvimento de abordagens 

de marketing como ferramentas para aumentar a satisfação dos pacientes 

com o cuidado médico. Pesquisas com a utilização das abordagens do 

marketing deverão ajudar a orientar os prestadores de cuidados na 

preparação de seus pacientes para os cuidados médicos, aumentando assim 

a satisfação dos pacientes. 

 

PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY (1988) desenvolveram o 

instrumento denominado SERVQUAL, que é uma escala multi-item 

utilizada para avaliar as percepções dos clientes acerca da qualidade dos 

serviços. A escala decompõe a noção de qualidade de serviço em cinco 

construtos: tangíveis - instalações físicas, equipamentos, aparência pessoal; 

confiabilidade - capacidade para executar o serviço de forma confiável e 

precisa; receptividade - disposição para ajudar e responder às necessidades 

do cliente; confiança - habilidade dos funcionários em inspirar confiança e 

segurança; empatia - na medida em que serviço de atendimento 

individualizado é fornecido. A SERVQUAL representa a qualidade de 

serviço como a discrepância entre as expectativas de um cliente para uma 
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oferta de serviço e as percepções dos clientes em relação ao serviço que 

recebeu, solicitando que respondam  perguntas sobre os seus anseios e suas 

percepções.  

 

BAKER & TAYLOR (1994) iniciaram estudos com enfoque em 

avaliação de serviços, envolvendo a relação entre a qualidade do serviço e a 

satisfação do consumidor.  

 

BAKER & TAYLOR (1997) aplicaram a Baker & Taylor 

Measurement Scale (BTMS) para medir a satisfação dos pacientes e a 

qualidade do atendimento percebido pelos pacientes durante a internação. 

A BTMS foi originalmente desenvolvida para avaliar a relação entre a 

qualidade do serviço, intenção de compra e a satisfação do cliente em uma 

amostra da comunidade residencial de habitação. A escala BTMS, que 

consiste em três sub-escalas: intenção de compra, qualidade dos serviços e 

satisfação com os serviços, foi aplicada pelos autores em um ambulatório 

de hospital de uma cidade de médio porte dos Estados Unidos da América, 

em pesquisa que envolveu 227 pacientes. Concluíram que os gestores 

devem ser advertidos para as especificidades do setor de serviços de saúde.  

 

SCHMIDT (2004) criou o Schmidt Perception of Nursing Care 

Survey (SPNCS) para medir o nível de satisfação do paciente no que se 

refere à sua percepção de cuidados de enfermagem recebidos durante a 

internação. O SPNCS é um questionário de 15 itens que inclui quatro sub-

escalas: vendo a individualidade do paciente, explicando suas ações, 

respondendo às necessidades e monitorando o paciente. A conclusão da 

pesquisa sugere fortemente que existe uma relação entre a percepção do 

cuidado de enfermagem e a satisfação do paciente. 
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ROMANO & MUTTER (2004) estudaram a definição padrão de 

qualidade dos cuidados de saúde e a tipologia associada dos problemas de 

qualidade. Descreveram as abordagens gerais para a medição da qualidade. 

Concluíram que com a evolução da ciência de medição da qualidade do 

hospital, em um contexto de aumento dos custos dos cuidados de saúde, 

pesquisadores e analistas políticos terão de aplicar as avaliações de 

resultados para melhorar a qualidade dos hospitais. Pesquisadores e 

analistas políticos também terão de aplicar além das medidas tradicionais 

de mortalidade e morbidade, medidas relacionadas com o patient-centered 

care. 

 

CASTLE et al. (2005) realizaram revisão de literatura (1980-2003) 

em instrumentos de pesquisa utilizados para coletar dados sobre a 

percepção dos pacientes acerca de cuidados hospitalares. Oito bases de 

dados foram pesquisadas: Pubmed, Medline Pro, MEDSCAPE, 

MEDLINEplus, MDX Health, CINAHL, Eric e JSTOR. Os resumos de 

cada uma das publicações identificadas foram examinados para determinar 

sua aplicabilidade para revisão. Detectou-se que a maioria dos instrumentos 

de pesquisa eram administrados via correio. A maioria dos estudos 

forneceu informação limitada sobre as propriedades psicométricas dos 

instrumentos. A análise revelou pouca uniformidade entre os instrumentos 

de pesquisa utilizados na avaliação das percepções dos pacientes quanto 

aos cuidados hospitalares. Concluiu-se que seria benéfico usar um 

instrumento de pesquisa padronizado, com amostras e protocolos de 

administração também padronizados. 

 

GONZÁLEZ et al. (2005) desenvolveram um questionário de 

avaliação da satisfação do paciente hospitalar a ser administrado a 

pacientes de serviços médicos clínicos e cirúrgicos. Um total de 1910 
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pacientes internados em quatro hospitais gerais do Serviço de Saúde Basco, 

Espanha, respondeu ao questionário. Os resultados obtidos com o 

desenvolvimento e validação do questionário forneceram provas de suas 

propriedades psicométricas. Concluíram que o questionário de satisfação 

do paciente pode tornar-se um instrumento útil na avaliação da qualidade 

dos cuidados em saúde. 

 

DAGGER, SWEENEY, JOHNSON (2007) desenvolveram uma 

escala hierárquica multidimensional para medir a qualidade dos serviços de 

saúde e investigar a capacidade da escala de prever importantes resultados 

de serviços, nomeadamente, a satisfação com serviço e intenções 

comportamentais. Os dados foram coletados a partir de um estudo 

qualitativo em dois contextos de cuidados de saúde: clínicas de oncologia e 

de clínica geral. A pesquisa identificou quatro dimensões primárias: 

qualidade interpessoal, qualidade técnica, qualidade do ambiente e 

qualidade administrativa. As nove sub-dimensões identificadas foram: 

interação, relacionamento, resultado, perícia, atmosfera, tangíveis, 

atualidade, operação e apoio. Os resultados também apóiam a hipótese que 

a qualidade do serviço tem um impacto significativo sobre a satisfação com 

o serviço e intenções comportamentais. No total, 2.370 questionários foram 

enviados via correio no estudo exploratório e 505 no estudo de 

confirmação. Destes questionários 778 e 340 foram devolvidos utilizáveis, 

respectivamente. O instrumento de qualidade de serviço desenvolvido neste 

estudo pode ser usado para monitorar e melhorar a qualidade do serviço 

entregue aos clientes. Embora desenvolvido no contexto das clínicas de 

oncologia, este instrumento pode ser de interesse para um leque de 

prestadores de serviços. 
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ANTONIOTTI et al. (2009) desenvolveram um instrumento auto-

administrável para medir a satisfação dos pacientes hospitalizados sob o 

ponto de vista do paciente: o Questionnaire for Satisfaction of Hospitalized 

(QSH-45). O desenvolvimento foi supervisionado por um comitê e 

realizado através de três etapas padrão. O questionário foi obtido a partir de 

95 entrevistas face-to-face, realizadas em pacientes hospitalizados e em 

pacientes programados para ser admitidos. O processo de validação 

baseou-se na validade, confiabilidade e em alguns aspectos de validade 

externa. A versão final do QSH conta com 45 itens. Os autores concluíram 

que o questionário francês é confiável e válido para ser incorporado em 

uma estratégia contínua de melhoria da qualidade em saúde. 

 

3.2 PROCESSOS DE TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO CULTURAL DE 

QUESTIONÁRIOS 

 

LIANG & JETTE (1981) relataram que a reprodutibilidade entre o 

mesmo observador, em tempos diferentes, é importante para questionários 

auto-aplicáveis. 

 

GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON (1993) propuseram um 

conjunto de instruções para realizar a tradução e a adaptação cultural, na 

seguinte seqüência: tradução - inicialmente por dois tradutores qualificados 

e independentes; avaliação da tradução inicial (Backtranslation) -  realizada 

por dois tradutores nativos do idioma original; revisão por comitê 

multisciplinar – comparando o original com as traduções iniciais e com as 

retro-traduções para produzir a tradução de consenso do Comitê; pré-Teste 

– aplicação do instrumento para verificação da equivalência cultural. 
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CHWALOW (1995) enfatizou que a validade de um instrumento 

evidencia se o que está sendo medido é o que se pretende medir, ou seja, 

um instrumento é considerado válido se efetivamente mede o que 

supostamente deveria medir.  

 

BEATON et al. (2000) constataram que a adaptação de 

instrumentos de status de saúde para idiomas diferentes do original 

aumentou em conseqüência dos projetos de pesquisa multinacionais e 

multiculturais. 

 

SU & PARHAM (2002) afirmaram, em estudo que trata de 

traduções de questionários, que a relevância cultural é uma questão crítica 

na tradução transcultural. Ocupações diárias, relações sociais, crenças e 

contextos da vida diária podem divergir muito em culturas diversas, 

criando dificuldades na tradução.  
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O presente estudo, do tipo observacional, transversal, foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo - 

UNIFESP, com o protocolo de número 2170/08 (Apêndice 1). Todos os 

participantes concordaram em participar por meio de assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice 2). 

 

4.1 CASUÍSTICA 

 

O estudo foi realizado com os pacientes do Serviço de Cirurgia 

Plástica do Hospital das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre – MG. 

Os pacientes participantes foram submetidos a procedimentos cirúrgicos e 

internação e preencheram os critérios de elegibilidade.  

 

4.1.1 Critérios de Inclusão 

 

Os critérios para inclusão do paciente no estudo foram: ter idade 

igual ou superior a 18 anos; ser paciente do Serviço de Cirurgia Plástica do 

Hospital das Clínicas Samuel Libânio registrado no sistema de gestão 

hospitalar, em consultas pós-operatórias imediatas. 

 

4.1.2 Critérios de Exclusão 

 

Foram excluídos os pacientes com episódio anterior de internação 

psiquiátrica e os analfabetos. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS 

 

O instrumento original, em inglês, utilizado na pesquisa foi a 

“Health Service Quality Scale” - “Escala de Qualidade de Serviços de 
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Saúde”, de DAGGER, SWEENEY, JOHNSON (2007) (Anexo 1). Foi 

solicitada autorização aos autores da escala para a realização do processo 

de tradução, adaptação cultural e validação (Anexos 2 e 3). O processo foi 

desenvolvido de acordo com o preconizado por GUILLEMIN, 

BOMBARDIER, BEATON (1993); BEATON et al. (2000; 2002). 

  

O diretor técnico do Hospital das Clínicas Samuel Libânio 

concedeu documento de anuência para o desenvolvimento da pesquisa no 

âmbito do Hospital (Anexo 4). 

 

As seguintes etapas foram seguidas: 

 

4.2.1 Tradução inicial para o idioma português brasileiro 

 

A versão original da escala foi traduzida, inicialmente, para o 

idioma português brasileiro por dois tradutores independentes, brasileiros, 

com experiência em processos de tradução de trabalhos científicos, que 

estavam cientes dos objetivos da pesquisa. Foi enfatizada a tradução 

conceitual e não a estritamente literária. 

 

As duas traduções foram, então, comparadas pelo comitê 

multidisciplinar, formado para o desenvolvimento do presente estudo e 

composto por quatro profissionais: (1) cirurgiã plástica, com livre docência, 

professora orientadora de doutorado, com 28 anos de atividade docente e 

com MBA em gestão; (2) Ph.D. in Management Science, com 10 anos de 

docência nos Estados Unidos da América (EUA), atuando como professor 

de marketing em business school na Europa; (3) cirurgiã plástica, doutora 

em Cirurgia Plástica, com MBA em Program of Management nos EUA, 

atuando como consultora sênior associada em organização de saúde norte 

javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAU%2520%252522Bombardier%2520C%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAU%2520%252522Beaton%2520D%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
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americana, e; (4) cirurgião dentista, mestre em Odontologia e doutorando 

em Ciências.  

 

A construção da versão consensual deu-se com a utilização de meio 

eletrônico, através de quadro formatado exclusivamente para este momento 

do estudo (Apêndice 3), composto da seguinte forma: na primeira coluna, a 

versão original da Escala; na segunda, a tradução apresentada pelo primeiro 

tradutor; na terceira coluna, a tradução apresentada pelo segundo tradutor; 

na quarta, os comentários do membro 1 do comitê multidisciplinar; na 

quinta coluna, os comentários do membro 2; e, na sexta coluna, os 

comentários do membro 3 do comitê multidisciplinar. O quarto membro do 

comitê exerceu o papel de moderador. Foi estabelecida a seguinte dinâmica 

de trabalho: Todas as contribuições de cada membro do comitê eram 

enviadas para os todos os demais membros do comitê, que analisavam o 

conjunto das contribuições e centralizavam suas respostas no moderador, o 

quarto membro do comitê. Essa dinâmica era repetida até que cada item da 

escala atingisse a versão consensual do comitê. A etapa findou-se com a 

conclusão da “versão número 1 em português brasileiro”.    

 

4.2.2 Avaliação da versão número 1 

 

A versão número 1 em português brasileiro foi, então, traduzida 

para o idioma inglês, por outros dois tradutores independentes, não 

conhecedores do questionário original em inglês ou dos objetivos do 

trabalho. Este processo, denominado retrotradução (backtranslation), foi 

iniciado com processo de tradução executado por dois profissionais filiados 

à ABRATES – Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, um norte-

americano com 20 anos de experiência em tradução e um inglês com 31 

anos de experiência. 
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O comitê multidisciplinar realizou, então, a comparação entre as 

duas versões com o instrumento original em inglês e debateu as diferenças 

e discrepâncias originadas do processo de tradução até a obtenção, por 

consenso, da denominada “versão número 2 em português”, em uma 

seqüência semelhante à anterior.  

 

O quadro utilizado (Apêndice 4) foi assim formatado: na primeira 

coluna, a versão original da Escala; na segunda coluna, a versão número 1 

em português brasileiro; na terceira, a tradução para o inglês realizada pelo 

primeiro tradutor; na quarta, a tradução para o inglês realizada pelo 

segundo tradutor; na quinta coluna, os comentários de cada um dos 

membros do comitê multidisciplinar. A etapa foi encerrada com a 

conclusão da “versão número 2 em português brasileiro” (Apêndice 5).    

 

4.2.3 Avaliação da equivalência cultural (Pré-teste) 

 

A versão número 2 em português da escala de DAGGER, 

SWEENEY, JOHNSON (2007) foi aplicada inicialmente em um grupo de 

dez pacientes do Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital das Clínicas 

Samuel Libânio. Após a aplicação, o comitê multidisciplinar passou a 

analisar e buscar a melhor tradução para as oito dúvidas suscitadas pelos 

pacientes (Apêndice 6), relativas aos itens 3, 23, 33, 43, 50, 66 e 71 da 

escala, que não permitiram a compreensão pelos dez pacientes 

consecutivamente. Na segunda aplicação o grupo foi de 20 pacientes, com 

compreensão integral do conteúdo da escala. Nas duas aplicações, os 

aplicadores, alunos de graduação, foram supervisionados pelo pesquisador 

e atuaram em espaço reservado na área caracterizada como sala de espera 

do ambulatório do hospital. Os pacientes foram abordados em consultas 

iniciais do pós-operatório. Foi elaborado um guia sucinto de explicações 
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aos pacientes acerca da melhor forma de responder à escala (Apêndice 7). 

Os aplicadores davam as orientações iniciais, requisitavam a assinatura do 

termo de consentimento, acompanhavam o preenchimento do cabeçalho e, 

por se tratar de um instrumento auto-aplicável, aguardavam que os 

pacientes respondessem com autonomia aos 73 itens da escala. 

Especialmente, nesta fase de adaptação cultural, a cada uma das questões 

da escala registravam-se as dificuldades, as dúvidas e as eventuais 

sugestões dos entrevistados.  

 

4.2.4 Verificação da Validade e da Confiabilidade 

 

Para a realização deste estudo, 86 pacientes atendidos pelo Serviço 

de Cirurgia Plástica responderam primeiramente ao instrumento específico 

Escala de Qualidade de Serviços de Saúde. No segundo momento, após 

quatro semanas da primeira aplicação, os 86 pacientes responderam ao 

instrumento específico Escala da Qualidade de Serviços de Saúde e logo 

em seguida ao instrumento genérico, escala SERVQUAL, escolhido para a 

verificação da validade de construto, pela avaliação da correlação entre os 

resultados obtidos entre os seus domínios e os da Escala da Qualidade de 

Serviços de Saúde (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988; 

DAGGER, SWEENEY, JOHNSON, 2007). 

 

O tamanho da casuística foi calculado a partir do número de 

cirurgias plásticas realizadas pelo Serviço de Cirurgia Plástica do Hospital 

das Clínicas Samuel Libânio entre os meses de julho e dezembro de 2008, 

em um total de 172. O erro amostral considerado foi de cinco por cento, 

com nível de confiança de 95%. Foi estabelecido, então, o tamanho mínimo 

amostral (n) em 80 pacientes. As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam a descrição 

dos 86 pacientes em estudo por gênero, escolaridade e região operada.  
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Tabela 1 – Distribuição dos pacientes quanto ao gênero 

Gênero 

 

n % 

Feminino 62 72,1 

Masculino 24 27,9 

 

 

Tabela 2 – Distribuição dos pacientes quanto à escolaridade 

Escolaridade n % 

Fundamental incompleto 11 12,8 

Fundamental completo 25 29,1 

Médio incompleto 11 12,8 

Médio completo 17 19,8 

Superior completo 16 18,6 

Pós Graduação 6 7,0 
 

 

 

Tabela 3 – Distribuição dos pacientes quanto à região anatômica 

submetida à cirurgia 

Região anatômica 

 

n % 

Abdome 10 11,6 

Face 26 30,2 

Mama 22 25,6 

Pele 23 26,7 

Braço, mão 4 4,7 

Abdome e nariz 1 1,2 
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 A descrição da idade dos pacientes na primeira e na segunda 

aplicação da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde é apresentada na 

Tabela 4.  

 

Tabela 4 - Descrição da idade dos pacientes 

Idade (anos) 

 

n Média D.P. Mín. 1º Q Mediana 3º Q Máx. 

 

 

1ª aplicação 86 47,71 15,4 18,0 35,5 47,0 61,0 83,0 

2ª aplicação 86 47,78 15,4 18,0 35,5 47,0 61,0 83,0 

 

A Escala da Qualidade de Serviços de Saúde é composta por 73 

itens. O primeiro bloco é composto por 16 itens. Os quatro primeiros itens 

avaliam a qualidade atribuída ao serviço. Os cinco seguintes avaliam a 

satisfação com o serviço. Os sete itens da seqüência avaliam as intenções 

comportamentais (lealdade). O segundo bloco, composto por 12 itens 

(números 17 a 28 da Escala), envolvem quatro dimensões: qualidade das 

relações interpessoais, qualidade técnica, qualidade do ambiente e 

qualidade administrativa. O terceiro bloco, relativo aos itens 29 a 73 da 

Escala, abrange nove sub-dimensões: interação, relacionamento, resultado, 

qualificação, ambiente, estética e funcionalidade, pontualidade, operação e 

apoio. 

 

Quanto à Escala SERVQUAL (Anexo 5), optou-se pela versão 

reimpressa com autorização do Journal of Retailing, periódico que 

publicou originalmente o trabalho dos criadores da SERVQUAL em 1988. 

A versão brasileira utilizada foi publicada em 2005 (FITZSIMMONS & 

FITZSIMMONS, 2005). 
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Visando a avaliação da confiabilidade e da validade da Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde, o passo inicial foi comparar as 22 

questões do SERVQUAL com as 73 da Escala de Qualidade e agrupar as 

perguntas correspondentes. Esta comparação é apresentada no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Correspondência entre as perguntas da escala SERVQUAL 

e da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde 

 

Nº SERVQUAL Escala de Qualidade de Serviços de 

Saúde 

1 O Hospital Samuel Libânio – 

Serviço de Cirurgia Plástica 

possui equipamentos modernos. 

Sem correspondência 

2 As instalações físicas do 

Hospital Samuel Libânio – 

Serviço de Cirurgia Plástica são 

visualmente atraentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua na próxima página 

- (23) Acho que o ambiente físico 

no Hospital Samuel 

Libânio/Serviço de Cirurgia 

Plástica é excelente.  

- (24) Estou impressionado com a 

qualidade do ambiente físico do 

Hospital Samuel Libânio. 

- (25) O ambiente físico do Hospital 

Samuel Libânio/Serviço de Cirurgia 

Plástica é de alto padrão. 

- (56) Os móveis do Hospital 

Samuel Libânio/Serviço de Cirurgia 

Plástica são confortáveis. 

- (57) Eu gosto do estilo visual do 

Hospital Samuel Libânio/Serviço de 

Cirurgia Plástica. 
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Continuação - (58) O Hospital Samuel Libânio/ 

Serviço de Cirurgia Plástica parece 

ser atraente. 

- (59) Gosto da decoração interior 

(ex.: estilo dos móveis) do Hospital 

Samuel Libânio/Serviço de Cirurgia 

Plástica. 

- (60) As cores utilizadas nas 

dependências do Hospital Samuel 

Libânio/ Serviço de Cirurgia 

Plástica são atraentes. 

3 Os funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica vestem-se bem 

e têm boa aparência. 

Sem correspondência 

4 A aparência das instalações 

físicas do Hospital Samuel 

Libânio – Serviço de Cirurgia 

Plástica está de acordo com tipo 

de serviço oferecido. 

 

 

- (61) A iluminação no Hospital 

Samuel Libânio/Serviço de Cirurgia 

Plástica é adequada para este tipo 

de ambiente. 

- (62) O projeto do espaço físico do 

Hospital Samuel Libânio/Serviço de 

Cirurgia Plástica é acolhedor para o 

paciente. 

5 Quando Serviço de Cirurgia 

Plástica compromete-se a fazer 

algo em um determinado prazo, 

ele cumpre. 

 

 

 

Continua na próxima página 

Sem correspondência 
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Continuação 

6 Quando você tem problemas, o 

Serviço de Cirurgia Plástica é 

solidário e prestativo. 

- (31) Sinto que a equipe do Serviço 

de Cirurgia Plástica compreende as 

minhas necessidades.  

7 O Serviço de Cirurgia Plástica é 

confiável 

 

- (28) Tenho confiança no sistema 

de administração do Serviço de 

Cirurgia Plástica. 

8 O Serviço de Cirurgia Plástica 

fornece seus serviços no prazo 

prometido. 

- (64) Em geral, as consultas no 

Serviço de Cirurgia Plástica são 

atendidas no horário marcado. 

9 O Serviço de Cirurgia Plástica 

mantém seus registros 

atualizados. 

- (65) Os registros e a 

documentação do Serviço de 

Cirurgia Plástica não apresentam 

erros (por exemplo, o sistema de 

tesouraria). 

10 O Serviço de Cirurgia Plástica 

não comunica aos clientes 

exatamente quando os serviços 

estarão concluídos. 

Sem correspondência 

11 Você não é atendido 

imediatamente pelos 

funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica. 

- (63) O tempo de espera no Serviço 

de Cirurgia Plástica é o mínimo. 

12 Os funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica nem sempre 

estão dispostos a ajudar os 

clientes. 

 

 

Continua na próxima página 

- (17) O entrosamento que eu tenho 

com a equipe do Serviço de 

Cirurgia Plástica é de alto padrão. 

- (18) O entrosamento que eu tenho 

com a equipe do Serviço de 

Cirurgia Plástica é excelente. 



Métodos 

 

 

32 

Continuação 

13 Os funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica são muito 

ocupados para responder 

prontamente às solicitações dos 

clientes. 

- (29) A equipe do Serviço de 

Cirurgia Plástica sempre ouve o que 

eu tenho a dizer. 

14 Você pode confiar nos 

funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica. 

- (47) Pode-se confiar que a equipe 

do Serviço de Cirurgia Plástica é 

bem treinada e qualificada. 

15 Você sente-se seguro em suas 

transações com os funcionários 

do Serviço de Cirurgia Plástica. 

- (19) Estou satisfeitos com o 

entrosamento que tenho com a 

equipe do Serviço de Cirurgia 

Plástica. 

16 Os funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica são gentis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continua na próxima página 

- (38) Às vezes, a equipe e eu 

fazemos brincadeiras, rimos, ou 

falamos de coisas do dia-a-dia 

como bons amigos. 

- (39) A equipe do Serviço de 

Cirurgia Plástica e eu conversamos 

sobre outras coisas que estão 

acontecendo em nossas vidas, e não 

apenas sobre a minha condição de 

saúde. 

- (40) Desenvolvi um bom 

relacionamento com alguns 

funcionários do Serviço de Cirurgia 

Plástica. 
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Continuação 

17 Os funcionários recebem apoio 

adequado do Serviço de 

Cirurgia Plástica para bem 

executar suas tarefas 

- (49) Acredito que a equipe do 

Serviço de cirurgia Plástica é 

altamente capacitada para seus 

trabalhos. 

18 O Serviço de Cirurgia Plástica 

não dá a você a atenção 

individual. 

- (30) A equipe do Serviço de 

Cirurgia Plástica me trata como 

uma pessoa e não apenas como um 

número. 

19 Os funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica não dão a você 

atenção personalizada. 

- (33) Sempre recebo atenção 

personalizada por parte da equipe 

do Serviço de Cirurgia plástica. 

20 Os funcionários do Serviço de 

Cirurgia Plástica não sabem 

quais são as suas necessidades. 

- (37) Acredito que a equipe do 

Serviço de cirurgia Plástica se 

preocupa comigo. 

21 O Serviço de Cirurgia Plástica 

não está profundamente 

interessado no seu bem estar. 

- (32) A equipe do Serviço de 

Cirurgia Plástica se preocupa com o 

meu bem estar. 

22 O Serviço de Cirurgia Plástica 

não opera em horários 

convenientes para todos os seus 

clientes. 

- (70) Os horários de 

funcionamento do Serviço de 

cirurgia Plástica atendem às minhas 

necessidades 

 

Consolidou-se, então, 18 blocos de correlação entre as escalas, 

fundamentados nos 18 itens da Escala SERVQUAL que apresentavam 

correlação com os itens da Escala da Qualidade de Serviços de Saúde. 

Quatro itens da SERVQUAL não correspondiam com nenhum item da 

outra escala. Como algumas perguntas do SERVQUAL têm mais de uma 

questão correspondente na Escala de Qualidade foi necessário trabalhar 
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com as médias de cada bloco. Como exemplo, observa-se que para a 

pergunta 4 do SERVQUAL (“A aparência das instalações físicas do 

Hospital Samuel Libânio – Serviço de Cirurgia Plástica está de acordo com 

tipo de serviço oferecido”) há duas perguntas correspondentes, de números 

61 e 62, para a Escala de Qualidade (“A iluminação no Hospital Samuel 

Libânio/Serviço de Cirurgia Plástica é adequada para este tipo de 

ambiente”, e “O projeto do espaço físico do Hospital Samuel 

Libânio/Serviço de Cirurgia Plástica é acolhedor para o paciente” 

respectivamente). Assim, para cada paciente, a resposta da Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde equivalente à resposta do SERVQUAL 

será a média entre as respostas das questões de número 61 e 62.  

 

Na comparação entre os questionários, algumas perguntas (números 

11, 12, 13, 18, 19, 20, 21 e 22 no SERVQUAL) não foram feitas nos dois 

questionários no mesmo sentido (não estão favoráveis em ambos os 

questionários ou desfavoráveis nos dois) e que por isto a escala nestes 

casos deverá ser invertida. Isto é observado, por exemplo, entre a pergunta 

19 do SERVQUAL (“Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica não 

dão a você atenção personalizada”) e a 33 da Escala de Qualidade 

(“Sempre recebo atenção personalizada por parte da equipe do Serviço de 

Cirurgia plástica”). A discordância na pergunta do questionário 

SERVQUAL (nota baixa) equivale à concordância na pergunta do 

questionário Escala da Qualidade (nota alta). Apenas para estas perguntas 

nas comparações entre os questionários as notas foram invertidas (7 para 1, 

6 para 2, 5 para 3, 3 para 5, 2 para 6 e 1 para 7). 

 

Para a realização da análise estatística, as informações coletadas 

foram digitadas em um banco de dados desenvolvido no Excel®. Para 
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análise foi utilizado o software R, versão 2.7.1 (R Development Core 

Team, 2008). 

 

Para a verificação da confiabilidade do instrumento avaliou-se a 

consistência interna da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde e o  

teste-reteste, com as duas aplicações da Escala de Qualidade de Serviços de 

Saúde com um mesmo paciente, para analisar se houve mudanças de 

respostas entre as aplicações dos questionários, verificando-se, portanto, a 

reprodutibilidade intra-observador. 

 

Foi criado inicialmente um escore total somando as 73 perguntas da 

Escala de Qualidade de Serviços de Saúde (em ambas as aplicações, 

separadamente) e outro escore total da SERVQUAL somando as 22 

questões deste questionário (Apêndices 8, 9 e 10). 

 

 Na segunda etapa foi criado um escore total somando as respostas 

das 18 perguntas da SERVQUAL e outro escore total, a partir da soma das 

18 perguntas da Escala de Qualidade. Para a SERVQUAL não foram 

incluídas no escore total as questões de números 1, 3, 5 e 10, pois estas não 

têm correspondência com as perguntas da Escala de Qualidade. Esta escala, 

por sua vez, teve como escore total a soma das médias dos blocos, por 

exemplo, o bloco 4, que contém as perguntas 61 e 62 participou da soma 

com a média entre estas respostas (Apêndice 11). 

 

Foram testadas as propriedades psicométricas. Para a verificação da 

validade avaliou-se a correlação entre as escalas com a utilização do 

Coeficiente de Correlação de Pearson. Para a verificação da confiabilidade 

avaliou-se a consistência interna com utilização do coeficiente Alfa de 

Cronbach padronizado, nas duas aplicações da Escala de Qualidade de 
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Serviços de Saúde. Para o teste-reteste foram calculados os Coeficientes de 

Correlação Intraclasse (ICC) e os Coeficientes de Correlação de Pearson. 
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As propriedades psicométricas da Escala de Qualidade de Serviços 

de Saúde foram testadas. Inicialmente verificou-se a validade através da 

avaliação da correlação entre a escala estudada e a SERVQUAL, com 

utilização do Coeficiente de Correlação de Pearson. 

 

A Tabela 5 apresenta a comparação entre o escore total da Escala de 

Qualidade e o escore total da SERVQUAL. Observou-se diferença com 

significância estatística nesta comparação (valor de p = 0,001), indicando 

que o escore total da SERVQUAL é superior ao escore total da Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde.  

 

Tabela 5 - Comparação entre o escore total dos blocos da Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde (1ª aplicação) e 

SERVQUAL 

 

Questionário com perguntas equivalentes   

N 
Média DP Mín. 1º Q Mediana 3º Q Máx. Valor p 

Escala de Qualidade (1ª aplicação) 86 74,6 4,6 60,0 72,0 75,5 78,0 86,4 0,005
1
 

SERVQUAL  86 76,7 5,7 60,0 73,0 78,0 78,0 99,0  

1: Wilcoxon. 

 

O coeficiente de correlação de Pearson entre as duas escalas foi de 

0,20 (valor de p=0,056).  

 

A avaliação das escalas por blocos de itens é apresentada na              

Tabela 6. Em negrito são apresentados os valores-p dos blocos em que não 

se observa diferença com significância estatística na comparação entre os 

resultados da SERVQUAL e da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde 

(valor-p>0,05).  
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Tabela 6 -    Comparação e correlação entre os blocos de perguntas das 

duas escalas (SERVQUAL e Escala de Qualidade de 

Serviços de Saúde – 1ª aplicação) 

 
 

 

Questionários    

Características Escala de qualidade SERVQUAL Valor p
1 

Correlação Valor-p
2
 

 n Média DP Mediana n Média DP Mediana    

Bloco 1 - - - - 86 6,4 1,1 7,0 - - - 

Bloco 2 86 6,1 1,4 7,0 86 5,6 1,9 6,5 0,002 0,681 <0,001 

Bloco 3 - - - - 86 6,9 0,5 7,0 - - - 

Bloco 4 86 6,2 1,5 7,0 86 6,0 1,4 7,0 0,131 0,341   0,001 

Bloco 5 - - - - 86 6,7 1,0 7,0 - - - 

Bloco 6 86 6,7 1,0 7,0 86 6,7 0,8 7,0 0,954 0,244   0,023 

Bloco 7 86 6,7 0,7 7,0 86 6,9 0,5 7,0 0,038 0,339    0,001 

Bloco 8 86 5,5 2,0 7,0 86 6,7 1,0 7,0 <0,001 0,339    0,001 

Bloco 9 86 5,1 2,5 7,0 86 6,1 1,8 7,0 <0,001 0,516  <0,001 

Bloco 10 - - - - 86 1,6 1,6 1,0 - - - 

Bloco 11 86 2,8 2,3 1,5 86 1,8 1,6 1,0 <0,001 0,362   0,001 

Bloco 12 86 1,8 1,7 1,0 86 1,4 1,1 1,0 <0,001 0,338    0,001 

Bloco 13 86 1,2 1,0 1,0 86 1,5 1,2 1,0 0,063 0,317    0,003 

Bloco 14 86 6,8 0,8 7,0 86 6,7 1,0 7,0 0,564 0,682 <0,001 

Bloco 15 86 6,7 0,9 7,0 86 6,8 0,7 7,0 0,197 0,773 <0,001 

Bloco 16 86 5,7 1,6 6,5 86 6,7 0,8 7,0 <0,001 0,299  0,005 

Bloco 17 86 6,8 0,6 7,0 86 6,8 0,6 7,0 0,882 0,369 <0,001 

Bloco 18 86 1,2 0,8 1,0 86 1,2 0,8 1,0 0,717 0,650 <0,001 

Bloco 19 86 1,3 0,8 1,0 86 1,4 1,2 1,0 0,176 0,471 <0,001 

Bloco 20 86 1,3 0,8 1,0 86 1,5 1,2 1,0 0,057 0,313   0,003 

Bloco 21 86 1,0 0,3 1,0 86 1,2 0,6 1,0 0,020 0,459 <0,001 

Bloco 22 86 1,4 0,9 1,0 86 1,7 1,5 1,0 0,150 0,462 <0,001 

1: Teste de Wilcoxon, 2: Correlação de Pearson. 

 

 

Verificou-se, também, a confiabilidade da Escala da Qualidade de 

Serviços de Saúde. Avaliou-se a consistência interna com utilização do 

coeficiente Alfa de Cronbach padronizado, nas duas aplicações da Escala 

de Qualidade de Serviços de Saúde, conforme a Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Alfa de Cronbach padronizado para 1ª e 2ª aplicação da 

Escala de Qualidade de Serviços de Saúde 

 

Escala de 

Qualidade 

Alfa de 

Cronbach 

Padronizado  

1º aplicação  0,982 

2ª aplicação 0,986 
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 Na análise de reprodutibilidade teste-reteste utilizou-se o Coeficiente 

de Correlação de Pearson e o Coeficiente de Correlação Intraclasse (ICC) 

dos escores totais (soma dos pontos) entre as duas aplicações da Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde, conforme Tabela 8. Este comportamento 

pode ser visualizado na Figura 1. 

 

Tabela 8 -  Coeficientes de correlação de Pearson e Intraclasse                               

dos escores totais 

 

Escala de 

Qualidade 

Coeficientes 
Valor de p 

Correlação de 

Pearson 

0,89 <0,001 

ICC 0,90 - 
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Figura 1 - Gráfico de dispersão do escore total das duas aplicações da 

Escala de Qualidade de Serviços de Saúde 
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Os Coeficientes de Correlação de Pearson, seus respectivos     

valores-p e os Coeficientes de Correlação Intraclasse (ICC) entre as duas 

aplicações da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde para cada uma das 

73 perguntas em estudo são apresentados na Tabela 9. Para todas as 

perguntas observa-se correlação positiva (coeficiente positivo) e 

estatisticamente significativa (valor-p <0,001).  

 

Quanto à classificação do ICC, tem-se que das 73 perguntas 24 

(32,9%) são classificadas como adequadas, 37 (50,7%) como aceitáveis e 

apenas 12 (16,4%) como inaceitáveis.  

 

Tabela 9 - Coeficiente de correlação de Pearson, valor de p e 

Coeficiente de Correlação Intraclasse entre as duas 

aplicações da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde 

 

Perguntas Correlação Valor p ICC Classificação 

Qualidade atribuída ao serviço     

Pergunta 1 0,435 <0,001 0,43 Inaceitável 

Pergunta 2 0,687 <0,001 0,69 Aceitável 

Pergunta 3 0,560 <0,001 0,75 Aceitável 

Pergunta 4 0,637 <0,001 0,63 Aceitável 

Satisfação com os serviços     

Pergunta 5 0,625 <0,001 0,63 Aceitável 

Pergunta 6 0,816 <0,001 0,82 Adequado 

Pergunta 7 0,828 <0,001 0,83 Adequado 

Pergunta 8 0,794 <0,001 0,77 Aceitável 

Pergunta 9 0,746 <0,001 0,74 Aceitável 

Intenções comportamentais     

Pergunta 10 0,652 <0,001 0,65 Aceitável 

Pergunta 11 0,846 <0,001 0,85 Adequado 

Pergunta 12 0,658 <0,001 0,64 Aceitável 

Pergunta 13 0,928 <0,001 0,93 Adequado 

Pergunta 14 0,424 <0,001 0,41 Inaceitável 

Pergunta 15 0,466 <0,001 0,46 Inaceitável 

Pergunta 16 0,869 <0,001 0,87 Adequado 

Continua na próxima página     
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Continuação     

Qualidade das relações interpessoais     

Pergunta 17 0,773 <0,001 0,77 Aceitável 

Pergunta 18 0,844 <0,001 0,84 Adequado 

Pergunta 19 0,861 <0,001 0,86 Adequado 

Qualidade técnica     

Pergunta 20 0,752 <0,001 0,75 Aceitável 

Pergunta 21 0,690 <0,001 0,68 Aceitável 

Pergunta 22 0,534 <0,001 0,53 Inaceitável 

Qualidade do ambiente     

Pergunta 23 0,761 <0,001 0,76 Aceitável 

Pergunta 24 0,704 <0,001 0,71 Aceitável 

Pergunta 25 0,728 <0,001 0,73 Aceitável 

Qualidade administrativa     

Pergunta 26 0,554 <0,001 0,55 Inaceitável 

Pergunta 27  0,549 <0,001 0,55 Inaceitável 

Pergunta 28 0,556 <0,001 0,55 Inaceitável 

Interação     

Pergunta 29 0,713 <0,001 0,72 Aceitável 

Pergunta 30 0,865 <0,001 0,86 Adequado 

Pergunta 31 0,611 <0,001 0,61 Aceitável 

Pergunta 32 0,669 <0,001 0,67 Aceitável 

Pergunta 33 0,846 <0,001 0,85 Adequado 

Pergunta 34 0,804 <0,001 0,79 Aceitável 

Interação     

Pergunta 35 0,858 <0,001 0,85 Adequado 

Pergunta 36 0,604 <0,001 0,59 Inaceitável 

Pergunta 37 0,659 <0,001 0,66 Aceitável 

 

 

 

Relacionamentos     

Pergunta 38 0,700 <0,001 0,70 Aceitável 

Pergunta 39 0,667 <0,001 0,67 Aceitável 

Pergunta 40 0,588 <0,001 0,56 Inaceitável 

Resultado     

Pergunta 41 0,863 <0,001 0,84 Adequado 

Pergunta 42 0,841 <0,001 0,78 Aceitável 

Pergunta 43 0,896 <0,001 0,81 Adequado 

Pergunta 44 0,946 <0,001 0,93 Adequado 

Pergunta 45 0,846 <0,001 0,84 Adequado 

Pergunta 46 0,628 <0,001 0,61 Aceitável 

     

     

Continua na próxima página     
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Continuação     

Qualificação     

Pergunta 47 0,826 <0,001 0,83 Adequado 

Pergunta 48 0,803 <0,001 0,78 Aceitável 

Pergunta 49 0,582 <0,001 0,56 Inaceitável 

Pergunta 50 0,897 <0,001 0,88 Adequado 

Ambiente     

Pergunta 51 0,742 <0,001 0,74 Aceitável 

Pergunta 52 0,839 <0,001 0,84 Adequado 

Pergunta 53 0,692 <0,001 0,69 Aceitável 

Pergunta 54 0,733 <0,001 0,73 Aceitável 

Pergunta 55 0,669 <0,001 0,66 Aceitável 

Estética e funcionalidade     

Pergunta 56 0,890 <0,001 0,89 Adequado 

Pergunta 57 0,847 <0,001 0,85 Adequado 

Pergunta 58 0,803 <0,001 0,80 Adequado 

Pergunta 59 0,830 <0,001 0,83 Adequado 

Pergunta 60 0,633 <0,001 0,62 Aceitável 

Pergunta 61 0,635 <0,001 0,63 Aceitável 

Pergunta 62 0,721 <0,001 0,71 Aceitável 

Pontualidade     

Pergunta 63 0,617 <0,001 0,57 Inaceitável 

Pergunta 64 0,815 <0,001 0,80 Adequado 

Operação     

Pergunta 65 0,459 <0,001 0,46 Inaceitável 

Pergunta 66 0,698 <0,001 0,69 Aceitável 

Pergunta 67 0,712 <0,001 0,71 Aceitável 

Pergunta 68 0,821 <0,001 0,82 Adequado 

Pergunta 69 0,823 <0,001 0,82 Adequado 

Pergunta 70 0,659 <0,001 0,63 Aceitável 

Apoio     

Pergunta 71 0,654 <0,001 0,66 Aceitável 

Pergunta 72 0,608 <0,001 0,61 Aceitável 

Pergunta 73 0,626 <0,001 0,63 Aceitável 

 

 

Concluídas as etapas de tradução, adaptação cultural e verificação da 

validade e confiabilidade, consolidou-se a Escala da Qualidade de                

Serviços de Saúde / Cirurgia Plástica – Escola Paulista de Medicina –                      

EQSS/CP-EPM (Figura 2). 
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Figura 2 - Escala da Qualidade de Serviços de Saúde / Cirurgia Plástica 

– Escola Paulista de Medicina – EQSS / CP-EPM. 

 

a) Idade: ..........anos 

b) Gênero:   Masculino      Feminino 

c) Escolaridade:    Ensino fundamental (1º grau) incompleto  

                              Ensino fundamental (1º grau) completo 

                              Ensino médio (2º grau) incompleto  

                              Ensino médio (2º grau) completo               

                              Superior completo (universitário)  

                              Pós Graduação  

d) Já esteve internado(a) para tratamento psiquiátrico?     

                             SIM                                                                                          

NÃO  

e) Qual cirurgia você fez?.................................................................................. 

 

Nº: ...................... 
 
DATA: ......../........./ 2010 
DA  ENTREVISTA 

 

 
....................................................  

 
 

1. A qualidade geral do serviço oferecido pelo Serviço de 
Cirurgia Plástica é excelente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

2. A qualidade do serviço oferecido no Serviço de Cirurgia 
Plástica é impressionante. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

3. O serviço oferecido pelo Serviço de Cirurgia Plástica é 
de alto padrão. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

4. Acho que o Serviço de Cirurgia Plástica oferece serviço 
de qualidade superior em todos os seus níveis. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

5. Minha impressão sobre o Serviço de Cirurgia Plástica é 
muito positiva. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

6. Eu me sinto bem em vir ao Serviço de Cirurgia Plástica 
para meu tratamento. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

7. De forma geral, estou satisfeito com o Serviço de 
Cirurgia Plástica e com o tratamento que ele oferece. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

8. Acredito que os resultados do meu tratamento são os 
melhores que podem ser alcançados. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

9. Estou satisfeito que meu tratamento tenha produzido o 
melhor resultado possível. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

10. Caso precisasse recomeçar o tratamento, eu escolheria 
este Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

11. Recomendaria este Serviço de Cirurgia Plástica sem 
qualquer restrição a outros pacientes.  

1     2     3     4     5     6     7 
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12. Tenho feito comentários positivos sobre o Serviço de 
Cirurgia Plástica para a minha família e amigos. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

13. Pretendo continuar meu tratamento, ou receber o 
acompanhamento de que precisar, neste Serviço de 
Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

14. Não desejo mudar de Serviço de Cirurgia Plástica. 
 

1     2     3     4     5     6     7 

15. Pretendo seguir as orientações médicas que me foram 
dadas no Serviço de Cirurgia Plástica. 

1     2     3     4     5     6     7 

16. Eu estou feliz por fazer o meu tratamento neste Serviço 
de Cirurgia Plástica e não em outro local. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

17. O entrosamento que eu tenho com a equipe do Serviço 
de Cirurgia Plástica é de alto padrão. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

18. O entrosamento que eu tenho com a equipe do Serviço 
de Cirurgia Plástica é excelente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

19. Estou satisfeito com o entrosamento que tenho com a 
equipe do Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

20. A qualidade do tratamento que recebo no Serviço de 
Cirurgia Plástica é excelente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

21. A assistência prestada pelo Serviço de Cirurgia Plástica 
é de alto padrão. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

22. Estou bem impressionado com a assistência oferecida 
pelo Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

23. Acho que o ambiente físico no Hospital Samuel Libânio 
/ Serviço de Cirurgia Plástica é excelente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

24. Estou impressionado com a qualidade do ambiente 
físico do Hospital Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia 
Plástica.  

 

1     2     3     4     5     6     7 

25. O ambiente físico do Hospital Samuel Libânio / Serviço 
de Cirurgia Plástica é de alto padrão. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

26. O sistema de administração do Serviço de Cirurgia 
Plástica é excelente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

27. A administração do Serviço de Cirurgia Plástica é de 
alto padrão. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

28. Tenho confiança no sistema de administração do 
Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

29. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica sempre ouve 
o que eu tenho a dizer. 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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30. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica me trata como 
uma pessoa e não apenas como um número. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

31. Sinto que a equipe do Serviço de Cirurgia Plástica 
compreende as minhas necessidades. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

32. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica se preocupa 
com o meu bem estar. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

33. Sempre recebo atenção personalizada por parte da 
equipe do Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

34. Acho fácil conversar as coisas com a equipe do Serviço 
de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

35. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica explica as 
coisas de forma que eu consigo entender. 
 

1     2     3     4     5     6     7 

36. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica demonstra 
disposição para responder às minhas perguntas. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

37. Acredito que a equipe do Serviço de Cirurgia Plástica 
se preocupa comigo. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

38. Às vezes, a equipe e eu fazemos brincadeiras, rimos, 
ou falamos de coisas do dia-a-dia como bons amigos. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

39. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica e eu 
conversamos sobre outras coisas que estão 
acontecendo em nossas vidas, e não apenas sobre a 
minha condição de saúde. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

40. Desenvolvi um bom relacionamento com alguns 
funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

41. Eu me sinto esperançoso por ter feito o tratamento no 
Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

42. Ter freqüentado o Serviço de Cirurgia Plástica 
aumentou as minhas chances de melhorar a minha 
saúde. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

43. Acredito que minha saúde futura irá melhorar em razão 
de freqüentar o Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

44. Acredito que valeu a pena fazer o tratamento no 
Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

45. Saio do Serviço de Cirurgia Plástica sentindo-me 
encorajado sobre o meu tratamento. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

46. Acredito que os resultados do meu tratamento serão os 
melhores possíveis. 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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47. Pode-se confiar que a equipe do Serviço de Cirurgia 
Plástica é bem treinada e qualificada. 

1     2     3     4     5     6     7 

48. A equipe do Serviço de Cirurgia Plástica executa suas 
tarefas com competência. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

49. Acredito que a equipe do Serviço de Cirurgia Plástica é 
altamente capacitada para seus trabalhos.  

 

1     2     3     4     5     6     7 

50. Eu me sinto satisfeito em relação à qualidade dos 
cuidados dispensados a mim no Serviço de Cirurgia 
Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

51. O ambiente do Hospital Samuel Libânio / Serviço de 
Cirurgia Plástica é agradável. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

52. Eu gosto da “sensação” do ambiente no Hospital 
Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

53. O Hospital Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia 
Plástica tem um ambiente atraente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

54. A temperatura no interior do Hospital Samuel Libânio / 
Serviço de Cirurgia Plástica é agradável.  

 

1     2     3     4     5     6     7 

55. O Hospital Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia 
Plástica tem um cheiro agradável. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

56. Os móveis do Hospital Samuel Libânio / Serviço de 
Cirurgia Plástica são confortáveis. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

57. Eu gosto do estilo visual do Hospital Samuel Libânio / 
Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

58. O Hospital Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia 
Plástica parece ser atraente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

59. Gosto da decoração interior (ex.: estilo dos móveis) do 
Hospital Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

60. As cores utilizadas nas dependências do Hospital 
Samuel Libânio / Serviço de Cirurgia Plástica são 
atraentes. 

1     2     3     4     5     6     7 

61. A iluminação no Hospital Samuel Libânio / Serviço de 
Cirurgia Plástica é adequada para este tipo de 
ambiente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

62. O projeto do espaço físico do Hospital Samuel Libânio / 
Serviço de Cirurgia Plástica é acolhedor para o 
paciente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

63. O tempo de espera no Serviço de Cirurgia Plástica é o 
mínimo possível. 
 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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64. Em geral, as consultas no Serviço de Cirurgia Plástica 
são atendidas no horário marcado. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

65. Os registros e a documentação do Serviço de Cirurgia 
Plástica não apresentam erros (por exemplo, o sistema 
de tesouraria). 

 

1     2     3     4     5     6     7 

66. O Serviço de Cirurgia Plástica trabalha bem com outros 
prestadores de serviço (por exemplo: patologia).              

 

1     2     3     4     5     6     7 

67. Acredito que o Serviço de Cirurgia Plástica é bem 
administrado. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

68. Os procedimentos de registro de entrada no Serviço de 
Cirurgia Plástica são eficientes. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

69. Os procedimentos de saída (alta) do Serviço de 
Cirurgia Plástica são eficientes. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

70. Os horários de funcionamento do Serviço de Cirurgia 
Plástica atendem às minhas necessidades. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

71. O Serviço de Cirurgia Plástica freqüentemente organiza 
grupos e programas de apoio para pacientes.                                

 

1     2     3     4     5     6     7 

72. O Serviço de Cirurgia Plástica disponibiliza uma 
excelente variedade de serviços de apoio aos 
pacientes.                

 

1     2     3     4     5     6     7 

73. O Serviço de Cirurgia Plástica oferece aos pacientes 
serviços que vão além do tratamento médico. 

1     2     3     4     5     6     7 
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O setor hospitalar brasileiro conta com 7.481 hospitais e 500.452 

leitos (DATASUS, 2009). A despesa das famílias brasileiras com bens e 

serviços de saúde, em 2007, chegou a R$ 128,9 bilhões (4,8% do Produto 

Interno Bruto - PIB), dos quais R$ 69 bilhões representaram gastos com 

serviços de saúde (IBGE, 2009).  

 

Melhorar o desempenho dos hospitais brasileiros, em busca da 

eficiência, tanto no setor público quanto no privado, é objeto de estudos 

que apontam para a necessidade de um processo de profissionalização da 

gestão hospitalar, que está entre os principais desafios nas políticas de 

saúde, com o enfoque em dois temas principais: “custos” e “qualidade” 

(VECINA NETO & MALIK, 2007; LA FORGIA & COUTTOLENC, 

2009). 

 

Dentre esses dois, o presente trabalho enfoca o tema “qualidade”, 

que como tema de pesquisa se apresenta amplo e complexo, devendo, 

portanto, ser compreendido de maneira especial, inserido no campo da 

prestação dos serviços de saúde.  

 

Nesse sentido, “qualidade do cuidado em saúde” é um conceito 

fundamental. Pode ser definido como "o grau em que os serviços de saúde 

oferecem para indivíduos e populações o aumento da probabilidade de 

resultados de saúde desejados mantendo a coerência com o conhecimento 

profissional atualizado” (INSTITUTE OF MEDICINE, 1990). 

 

Por outro lado, a definição de qualidade não se estabelece de forma 

abstrata, devendo ser construída por meio de sete atributos: eficácia, 

efetividade, eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e eqüidade 

(DONABEDIAN, 1990). 
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Para os gestores, a qualidade dos serviços de saúde é tema de 

importância porque é vista como um meio de conquistar maior vantagem 

competitiva e lucratividade em longo prazo e como uma abordagem para 

alcançar melhores resultados nos serviços de saúde oferecidos aos 

pacientes (HEADLEY & MILLER, 1993; DAGGER & SWEENEY, 2006). 

Esse é o marco inicial do presente trabalho. Aí está o fundamento da 

contribuição pretendida no campo da pesquisa científica em gestão em 

saúde. 

 

Tradicionalmente, a avaliação da qualidade de serviços de saúde se 

fundamenta em três aspectos fundamentais: “estrutura”, que são os recursos 

físicos, humanos, materiais e financeiros necessários para a prestação de 

serviços em saúde; “processos”, todas as ações desenvolvidas nas relações 

entre profissionais e pacientes, e; “resultados”, produto final da assistência 

prestada (DONABEDIAN, 1980). Um quarto aspecto fundamental é a 

gestão da satisfação do paciente, que se tornou um elemento crítico nas 

operações do dia-a-dia das organizações de saúde que almejam um alto 

desempenho (MESSINA et al., 2009). 

 

Ao testar uma ferramenta para medir as experiências dos pacientes 

com seus prestadores, visando à melhoria de qualidade, a pesquisa concluiu 

que a chave para a satisfação dos pacientes é a capacidade de os 

prestadores entenderem o ponto de vista do paciente e focarem naquilo que 

os pacientes consideram ser importante (DRAIN, 2001). 

 

A crescente experiência de escuta ao paciente como fonte de 

informação sobre a qualidade dos serviços de saúde é gratificante. Tais 

informações, quando bem coletadas, podem se configurar em um roteiro 

para a melhoria da qualidade (SOFAER & FIRMINGER, 2005). É o 
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desafio de se construir novos referenciais nos processos de gestão em 

saúde, que podem ser orientados a partir da ótica do paciente ao invés de 

ter um modo de operar centrado na produção de atos desconexos e não 

articulados (SANTOS, MALTA, MERHY, 2008). Este processo já existe e 

está em constante qualificação (GENTIL, LEAL, SCARPI, 2003). 

 

A medição da qualidade dos serviços hospitalares tem de basear-se 

na qualidade percebida e não na qualidade objetiva (RASHID & JUSOFF, 

2009). Essa percepção é considerada como sinônimo de satisfação e, 

embora existam diferentes abordagens conceituais sobre a satisfação do 

paciente, há um consenso de que defini-la é complexo, subjetivo e deve-se 

partir da perspectiva do paciente (HAN, CONNOLLY, CANHAM, 2003). 

 

A satisfação do paciente é uma força motriz que orienta as 

organizações de saúde e consultórios médicos para medir e aprimorar a 

maneira como é fornecido o atendimento aos pacientes (CLARK, 2003; 

POLIZER & D'INNOCENZO, 2006). 

 

Cabe, então, registrar a importância do patient-centered care, como 

um componente crítico dos cuidados em saúde, realizado através de uma 

parceria entre os pacientes, suas famílias e uma equipe coordenada de 

saúde, na prestação de cuidados de forma respeitosa e sensível às 

preferências, necessidades e valores dos pacientes (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2001). Esse registro configura-se como segundo marco da 

presente pesquisa. Está no ideal do patient-centered care a referência ética 

do presente trabalho, que por ser limitado não se apresenta como resposta e 

ferramenta para todos os processos de gestão do cuidado em saúde. 

Pretende, sim, contribuir para a profissionalização da gestão hospitalar no 

Brasil, ainda que de forma mais pontual. 
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Buscando contribuir com a melhoria da qualidade dos serviços 

hospitalares brasileiros, especificamente no que concerne ao processo de 

avaliação dessa qualidade segundo as percepções dos clientes – pacientes, o 

presente estudo se fundamenta em instrumento específico de avaliação da 

qualidade de serviços de saúde, desenvolvido por pesquisadores 

australianos, que desenvolveram uma escala para mensurar a qualidade dos 

serviços de assistência em saúde, investigando as dimensões primárias da 

qualidade dos serviços comumente mencionadas na literatura de marketing: 

qualidade interpessoal, qualidade técnica, qualidade ambiental e qualidade 

administrativa (DAGGER, SWEENEY, JOHNSON, 2007). 

 

O desenvolvimento da referida Escala se iniciou a partir de quatro 

entrevistas de grupos de pesquisa (focus groups) realizados com usuários 

de serviços de assistência médica. A segunda fase de desenvolvimento da 

Escala envolveu clínicas ambulatoriais particulares de tratamento 

oncológico e clínicas de medicina geral. Três amostras provenientes de 

diferentes cidades na Austrália foram utilizadas (DAGGER, SWEENEY, 

JOHNSON, 2007). 

 

A Escala de Qualidade de Serviços de Saúde apresentada neste 

estudo traz uma contribuição à teoria e à prática. Os resultados apontam 

que os usuários baseiam suas percepções sobre a qualidade dos serviços de 

saúde nas quatro dimensões primárias. Além disso, essas dimensões 

primárias são mobilizadas por nove sub-dimensões subjacentes: interação, 

relação, resultado, competência, ambiente, tangíveis, planejamento, 

operação e suporte (DAGGER, SWEENEY, JOHNSON, 2007). 
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Os resultados do citado estudo apontam, também, que a qualidade 

dos serviços de saúde tornou-se um importante elemento determinante da 

satisfação quanto aos serviços de saúde, destacando a importância da 

qualidade dos serviços como uma variável no processo de decisão 

(DAGGER, SWEENEY, JOHNSON, 2007). 

 

A escolha desta Escala de Qualidade de Serviços de Saúde está 

associada ao fato da sociedade exigir cada vez mais a qualidade dos 

serviços a ela prestados. Esta exigência é parte fundamental na gestão do 

sistema de saúde e tema de programas governamentais e induz à criação e 

ao aperfeiçoamento de mecanismos de avaliação e controle da qualidade 

assistencial (BRASIL, 2007). 

 

Em paralelo, na busca por um instrumento específico de avaliação 

da qualidade de serviços em saúde, traduzido para o português, com 

validade e confiabilidade avaliadas, pesquisou-se a base de dados da 

Biblioteca Virtual em Saúde, em “Literatura Científico – Técnica”, com a 

inserção do termo “Tradução” no campo de busca, verificando-se o total de 

574 trabalhos publicados em português (BVS, 2010). Dentre estes, 

verificou-se que o primeiro trabalho de tradução de questionários foi em 

1990 e o mais recente em 2010. Ao se analisar o conjunto dos trabalhos 

disponíveis não foi encontrado trabalho publicado com a tradução de 

escalas / questionários para uso específico em “avaliação da qualidade de 

serviços de saúde”.  

 

Optou-se, então, pela escolha da escala SERVQUAL que está 

associada ao fato de ser um instrumento de grande utilização internacional 

na avaliação da qualidade de serviços de saúde. É o mais tradicional dentre 

os instrumentos criados para avaliação da qualidade de serviços 
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(PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988; HUGHEY, CHAWLA, 

KHAN, 2003). A utilização da escala genérica SERVQUAL, entretanto, 

não está isenta de discussões técnicas e operacionais, principalmente em 

relação aos seus componentes, considerados insuficientes para abranger o 

composto de marketing e as peculiaridades dos diversos setores de serviços 

(CARMAN, 1990; BUTTLE, 1996). 

 

Decidiu-se, também, durante o processo de planejamento do 

presente estudo, compor o comitê multidisciplinar responsável pela 

tradução e adaptação cultural de acordo com as recomendações dos autores 

do método (GUILLEMIN, BOMBARDIER, BEATON, 1993; BEATON et 

al., 2000). A heterogeneidade do comitê, explicitada pelas diversas 

formações acadêmicas de seus membros e suas díspares trajetórias 

profissionais visou assegurar a manutenção de equivalência com o 

instrumento original. 

 

Durante o processo de adaptação cultural, após a realização do 

primeiro pré-teste, realizado com dez pacientes, no item 3, “O serviço 

oferecido pelo Serviço de Cirurgia Plástica é de alto padrão”, surgiu uma 

dúvida dos pacientes quanto ao uso do termo “Serviço de Cirurgia Plástica” 

ou “Hospital”. Optou-se por utilizar o termo “Hospital / Serviço de 

Cirurgia Plástica” em itens relacionados ao ambiente físico: itens 23, 24, 

25, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 da Escala. 

 

A dúvida surgida no item 23, “Acho que o ambiente físico no 

Serviço de Cirurgia Plástica é excelente”, foi solucionada com a mesma 

opção descrita acima. Optou-se por utilizar o termo “Hospital / Serviço de 

Cirurgia Plástica” em todos os itens relacionados ao ambiente físico. 

 

javascript:__doLinkPostBack('detail','ss%257E%257EAU%2520%252522Bombardier%2520C%252522%257C%257Csl%257E%257Erl','');
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Na dúvida surgida no item 33, “Sempre recebo atenção 

personalizada por parte da equipe do Serviço de Cirurgia Plástica”, optou-

se por manter a expressão “personalizada”, partindo do pressuposto que é 

uma expressão consagrada em publicidade e propaganda. 

 

No item 43, “Acredito que minha saúde futura irá melhorar em 

razão de freqüentar o Serviço de Cirurgia Plástica” surgiu comentário que 

foi levado em consideração: “não fiz Cirurgia Plástica por causa da minha 

saúde, fiz por causa da minha auto-estima!”. Optou-se, entretanto, em se 

manter a tradução “Acredito que minha saúde futura irá melhorar em razão 

de freqüentar o Serviço de Cirurgia Plástica”, para se garantir a 

equivalência com a expressão “my future health” proposta pelos autores. 

 

No item 50, “Eu me sinto satisfeito em relação à qualidade dos 

cuidados dispensados a mim no Serviço de Cirurgia Plástica”, surgiu a 

indagação: “no Hospital como um todo?”. Utilizando o mesmo critério das 

dúvidas dos itens 3 e 23, relacionadas ao ambiente físico, optou-se por 

manter a redação “Eu me sinto satisfeito em relação à qualidade dos 

cuidados dispensados a mim no Serviço de Cirurgia Plástica”. 

 

No item 56, “Os móveis do Serviço de Cirurgia Plástica são 

confortáveis”, a dúvida foi: “móveis do Ambulatório, do quarto, da 

recepção?”. Como explicado anteriormente, optou-se por utilizar o termo 

“Hospital / Serviço de Cirurgia Plástica” em itens relacionados ao ambiente 

físico, ficando, portanto, assim traduzido: “Os móveis do Hospital Samuel 

Libânio / Serviço de Cirurgia Plástica são confortáveis”. 

 

No item 66, “O Serviço de Cirurgia Plástica trabalha bem com 

outros prestadores de serviço (ex.: patologia)”, surgiu a indagação: “quem 
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são os prestadores de serviço?”. Optou-se por manter a tradução proposta 

para se garantir a equivalência com os conceitos dos autores: “O Serviço de 

Cirurgia Plástica trabalha bem com outros prestadores de serviço (por 

exemplo: patologia)”. 

 

No item 71, “O Serviço de Cirurgia Plástica freqüentemente 

organiza grupos e programas de apoio para pacientes”, a dúvida foi: “que 

grupos e programas são estes?”. Optou-se por manter a tradução proposta 

para se garantir a equivalência com os conceitos dos autores. A tradução 

adotada foi: “O Serviço de Cirurgia Plástica freqüentemente organiza 

grupos e programas de apoio para pacientes”. 

 

Ao final do segundo pré-teste, com a participação de 20 pacientes, a 

Escala foi compreendida em sua totalidade. Na fase de adaptação cultural, 

o “n” amostral é menor em relação à fase de verificação da 

reprodutibilidade. Na fase de reprodutibilidade e validação foram 

entrevistados 86 pacientes. Estudos anteriores registram que na fase de 

adaptação cultural foram recrutados de 10 a 20 pacientes e na fase de 

reprodutibilidade e validação foram recrutados entre 32 e 100 pacientes 

(CICONELLI et al., 1999; FALCÃO, CICONELLI, FERRAZ, 2003; 

DINI, QUARESMA, FERREIRA, 2004; JORGE et al., 2008; THIEL et al., 

2008). 

 

Em relação ao processo de verificação da validade, registra-se que 

NUNNALLY & BERNSTEIN (1994) concluíram que não é possível 

verificar a presença ou ausência de validade, mas verificar o grau de 

validade para uma utilização específica do instrumento, e que a 

investigação empírica é sempre necessária para a verificação de validade. 

Diante disso, não seria correto afirmar que um questionário / escala “foi 
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validado(a)”, pois “validade” não é uma variável dicotômica, mas refere-se 

a indicadores internos de um instrumento e a força de correlação com 

indicadores externos. 

 

Os resultados de verificação da validade concorrente da Escala da 

Qualidade de Serviços de Saúde em relação à escala SERVQUAL indicam 

uma fraca correlação positiva de 0,20 e, adotando-se o nível de 

significância de 0,05, verificou-se o valor de p igual a 0,056 que pode ser 

interpretado como tendência de significância estatística (TRIOLA, 2005). 

Ficam evidentes, então, as limitações e dificuldades do presente trabalho, 

principalmente relativas ao processo de escolha de escala culturalmente 

adaptada, com características semelhantes às da Escala da Qualidade de 

Serviços de Saúde com o objetivo de verificação da validade. Com a opção 

pela SERVQUAL, cabe ressaltar que se trata de uma escala genérica, não 

construída especificamente para serviços de saúde; a SERVQUAL é 

composta por 22 itens, ao passo que a Escala de Qualidade de Serviços de 

Saúde é composta por 73 itens; e a escala SERVQUAL apresenta 

expressões negativas que podem confundir os entrevistados, ao passo que 

não existem expressões negativas na Escala de Qualidade de Serviços de 

Saúde. 

 

Por outro lado, na verificação da confiabilidade da Escala da 

Qualidade de Serviços de Saúde avaliou-se a consistência interna com 

utilização do coeficiente Alfa de Cronbach padronizado, nas duas 

aplicações da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde, com resultados de 

0, 982 na primeira aplicação e 0,986 na segunda aplicação, considerada 

como consistência interna elevada, excedendo o padrão recomendado de 

0,70, indicando homogeneidade das perguntas do questionário Escala de 

Qualidade de Serviços de Saúde (SIEGEL, 1975; TAMANINI et al., 2004; 
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PESTANA e GAGUEIRO, 2005). Para o teste-reteste, considerando o 

escore total (soma de todas as perguntas para cada cliente) observa-se 

Coeficiente de Correlação de Pearson (r) igual a 0,89 e o Coeficiente de 

Correlação Intraclasse (ICC) igual a 0,90. O r indica que se o escore total 

da primeira aplicação do questionário é alto o da segunda também deverá 

ser, ou se o na primeira aplicação foi baixo, o escore total da segunda 

aplicação também será baixo. Os resultados são classificados como 

adequados, indicando que a ferramenta estudada é confiável (TRIOLA, 

2005). 

 

A EQSS / CP-EPM se insere, então, na tendência atual que propõe a 

utilização de escalas cujas propriedades tenham sido estudadas nas 

populações em que serão aplicadas em oposição ao desenvolvimento de 

novos instrumentos de avaliação. Nesse sentido, poderá ser utilizada em 

sua forma completa, com 73 itens, ou em uma nova perspectiva, com 

aplicabilidade facilitada, em um formato reduzido com apenas os 16 itens 

iniciais da escala que avaliam a qualidade atribuída ao serviço, a satisfação 

com o serviço e as intenções comportamentais (lealdade) dos pacientes.  

 

A consolidação da EQSS / CP-EPM no contexto da 

profissionalização da gestão em saúde no Brasil pode contribuir com a 

realização de pesquisas científicas em temas relacionados ao que propõe 

PORTER (2009), gestão de sistemas de saúde que agreguem valor ao 

paciente e sistemas de saúde que assumam a competição em resultados para 

os pacientes.  
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A Escala da Qualidade de Serviços de Saúde foi traduzida para o 

idioma português e adaptada à cultura brasileira. Verificou-se validade e 

confiabilidade do instrumento para a avaliação da qualidade de serviços de 

saúde.  
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Introduction: The trend of listening to patients when it comes to 

information about the quality of health service is increasing and can act as a 

good starting point when looking for quality improvements. Patient 

satisfaction is paramount when health organizations are looking for 

guidance. There have been relatively few studies of how the quality of 

services in specific situations should be improved and evaluated. 

Objectives: To translate into Portuguese, adapt to the Brazilian culture 

context, check the validity and reliability of “Health Service Quality 

Scale”. Methods: “Health Service Quality Scale” is a publication made up 

of 73 sections. Study methodology has been divided up into the following 

stages - Translation, cultural adaptation and verification of validity and 

reliability. The final version in Portuguese has been linked together with 

the SERVQUAL scale. The Results: We tested validity (Pearson’s 

Coefficient of Correlation 0,20); reliability: internal consistency 

(Cronbach’s Alpha 0,982 and 0,986) and testing-retesting (Pearson’s 

Coefficient of Correlation 0,89 and  Interclass Coefficient of Correlation 

0,90). It was consolidated the Health Service Quality Scale / Plastic 

Surgery – Escola Paulista de Medicina - EQSS/CP-EPM. Conclusions: 

“Health Service Quality Scale” has been translated into Portuguese and 

adapted to the Brazilian’s culture. The instrument showed itself to be 

reliable and a valid means of evaluating health services. 
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APÊNDICE 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética da UNIFESP. 
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APÊNDICE 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. 

 

Estamos desenvolvendo uma pesquisa científica e gostaríamos de contar com a sua 

participação. Sua participação é importante, porém, você não deve participar contra a 

sua vontade. Para isso, prestaremos algumas informações abaixo, e você pode fazer 

todas as perguntas que desejar a respeito da sua participação voluntária na pesquisa. 

 
1. Título do Projeto: Escala de qualidade de serviços de saúde na avaliação de serviço 

de Cirurgia Plástica. 

 

2. Pesquisador: Este projeto é de responsabilidade do pesquisador Luiz Roberto 

Martins Rocha, que trabalha no endereço: Av. Cel. Alfredo Custódio de Paula, 240, 

Medicina, Pouso Alegre (telefone: 35 – 3449-2189). A supervisão dos trabalhos é da 

Professora Dra. Lydia Masako Ferreira, da Universidade Federal de São Paulo 

(telefone: 11 - 5571-6579). 

 

3. Desenho e objetivo do estudo: O estudo tem a finalidade de traduzir para a nossa 

língua portuguesa a “Escala de Qualidade de Serviços de Saúde” que foi 

desenvolvida na língua inglesa por pesquisadores da Austrália. Além de traduzir, 

precisamos adaptar essa Escala para a nossa cultura brasileira. Quando essa Escala ficar 

pronta, ela poderá ser utilizada para ajudar na busca por uma melhor qualidade dos 

serviços de saúde aqui no Brasil. 

 

4. Procedimentos: Para a tradução e a adaptação ficarem bem feitas, é importante, para 

a pesquisa, a participação de pacientes dos serviços de saúde aqui do Brasil. Durante os 

trabalhos faremos algumas perguntas que estão na “Escala de Qualidade de Serviços de 

Saúde”. De acordo com as respostas dos pacientes (clientes) do Hospital das Clínicas 

Samuel Libânio, escolheremos a melhor tradução da Escala e faremos a melhor 

adaptação da Escala aos hábitos e aos costumes dos brasileiros.  

Como será a sua participação? 

a) Você deve ler todo este Termo de Consentimento, e se concordar em participar da 

pesquisa, deve assinar as duas vias; 

b) Você deve responder a pesquisa com toda a liberdade e com toda a tranqüilidade. 

 

5. Desconfortos e riscos: A sua participação não trará nenhum desconforto ou risco 

para você. Afirmamos, também, que sua recusa de participação não lhe trará nenhum 

prejuízo. 

 

6. Benefícios para os participantes: A presente pesquisa espera trazer benefícios para 

o conjunto dos clientes de serviços de saúde do Brasil. Individualmente não haverá 

benefícios imediatos. 

 

7. Garantia de acesso: Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. É só entrar em 

contato, através dos meios indicados no item 2 do presente Termo de Consentimento. 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, São 

Paulo – SP, FONE: (11)5571-1062, FAX: (11)5539-7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br 

mailto:cepunifesp@epm.br
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8. A sua participação é voluntária, e garantimos a liberdade da retirada de 

consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem qualquer 

prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

 

9. Direito de confidencialidade: As informações obtidas serão analisadas em conjunto 

com outros pacientes. Não divulgaremos o seu nome.  

 

10. Você tem o direito de ser informado sobre o andamento e sobre os resultados 

parciais da pesquisa. 

 

11. Despesas e compensações: Não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa. 

12. Assumimos o compromisso de utilizar os dados e as informações coletadas 

somente para esta pesquisa. 

Eu, ...........................(nome do cliente)..........................................  , acredito ter sido suficientemente informado a 

respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo 

“Qualidade nos Serviços de Saúde: as percepções dos clientes”. 

Discuti com  ...........................(nome do entrevistador)..........................................  sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo.  

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de 

despesas.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 

atendimento neste Serviço. 

Assinatura do paciente / representante legal: 

Assinatura da testemunha: (analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de deficiência auditiva ou 

visual). 

 

Data         /       / 
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APÊNDICE 3 – Quadro Comitê Multidisciplinar. 

 

Tradução da escala de Dagger et al. 2007 

 

Versão Original Tradução 1 Tradução 2 Comentários LMF Comentários EKH Comentários PRO 

Perceived service quality (Brady and Cronin 2001; Parasuraman, Zeithaml, and Berry 1988) 

EA The overall 

quality of the service 

provided by the 

clinic is excellent. 

A qualidade geral do 

serviço prestado pela 

clínica é excelente. 

A qualidade global 

dos serviços 

oferecidos pela 

clínica é excelente 

A qualidade geral do 

serviço prestado pela 

clínica é excelente. 

A qualidade geral do 

serviço prestado pela 

clínica é excelente. 

A qualidade global 

dos serviços 

oferecidos pela 

clínica é excelente 

ED The quality of 

the service provided 

at the clinic is 

impressive. 

A qualidade do 

serviço prestado na 

clínica é 

impressionante. 

A qualidade do 

serviço oferecido na 

clínica é notável. 

A qualidade do 

serviço prestado na 

clínica é 

impressionante. 

A qualidade do 

serviço prestado na 

clínica é 

impressionante. 

A qualidade do 

serviço oferecido na 

clínica é notável. 

EM The service 

provided by the 

clinic is of a high 

standard. 

O serviço prestado 

pela clínica é de alto 

padrão. 

O serviço oferecido 

pela clínica é de alto 

padrão. 

O serviço prestado 

pela clínica é de alto 

padrão. 

O serviço prestado 

pela clínica é de alto 

padrão. 

O serviço prestado 

pela clínica é de alto 

padrão. 

EJ I believe the 

clinic offers service 

that is superior in 

every way. 

Eu acredito que a 

clínica oferece 

serviços de alta 

qualidade em todos 

os níveis. 

Acho que a clínica 

oferece serviço de 

qualidade superior 

em todos os 

sentidos. 

Acho que a clínica 

oferece serviço de 

qualidade superior 

em todos os níveis. 

Acho que a clínica 

oferece serviço de 

qualidade superior 

em todos os níveis. 

Acho que a clínica 

oferece serviço de 

qualidade superior 

em todos os 

sentidos. 

Service satisfaction (Greenfield and Attkisson 1989; Hubbert 1995; Oliver 1997) 

EC My feelings 

towards the clinic 

are very positive. 

Os meus sentimentos 

com relação à clínica 

são muito positivos. 

Minha impressão 

sobre a clínica é 

muito positiva. 

Minha impressão 

sobre a clínica é 

muito positiva. 

Minha impressão 

sobre a clínica é 

muito positiva. 

Minha impressão 

sobre a clínica é 

muito positiva. 

EF I feel good about 

coming to this clinic 

for my treatment. 

Eu me sinto bem por 

ter vindo a esta 

clínica para o meu 

tratamento.  

Sinto-me bem em vir 

à clínica para meu 

tratamento 

Sinto-me bem em vir 

à clínica para meu 

tratamento 

Sinto-me bem em vir 

à clínica para meu 

tratamento 

Sinto-me bem em vir 

à esta clínica para 

meu tratamento 

EL Overall I am 

satisfied with the 

clinic and the service 

it provides. 

No geral, eu estou 

satisfeito(a) com a 

clínica e com os 

serviços prestados 

pela mesma. 

De forma geral, 

estou satisfeito com 

a clínica e com o 

serviço que ela 

oferece. 

De forma geral, 

estou satisfeito com 

a clínica e com o 

serviço que ela 

oferece. 

De forma geral, 

estou satisfeito com 

a clínica e com o 

serviço que ela 

oferece. 

De forma geral, 

estou satisfeito com 

a clínica e com o 

serviço que ela 

oferece. 

EO I feel satisfied 

that the results of my 

treatment are the 

best that can be 

achieved. 

Eu me sinto 

satisfeito que os 

resultados do meu 

tratamento são os 

melhores que podem 

ser alcançados. 

Sinto-me satisfeito 

em relação à 

evidência de que os 

resultados do meu 

tratamento são os 

melhores possíveis. 

Sinto-me satisfeito 

em relação à 

evidência de que os 

resultados do meu 

tratamento são os 

melhores possíveis. 

Acredito que os 

resultados do meu 

tratamento são os 

melhores que podem 

ser alcançados. 

Sinto que os 

resultados do meu 

tratamento são os 

melhores possíveis. 

EP The extent to 

which my treatment 

has produced the 

best possible 

outcome is 

satisfying. 

Estou satisfeito(a) 

com o grau em que o 

meu tratamento tem 

produzido o melhor 

resultado possível. 

O grau em que o 

meu tratamento 

produziu o melhor 

resultado possível é 

satisfatório. 

O grau em que o 

meu tratamento 

produziu o melhor 

resultado possível é 

satisfatório. 

Estou satisfeito com 

o melhor nível 

possível do resultado 

que meu tratamento 

proporcionou. 

O grau em que o 

meu tratamento 

produziu o melhor 

resultado possível é 

satisfatório. (acho 

que esta é a melhor 

versao, mas ainda 

assim acho que pode 

estar um pouco 

confusa...) 

 

Behavioral intentions (Headley and Miller 1993; Taylor and Baker 1994; Zeithaml, Berry, and Parasuraman 1996) 

EB If I had to start 

treatment again I 

would want to come 

to this clinic. 

Se eu tivesse que 

iniciar o tratamento 

novamente, eu 

retornaria a esta 

clínica. 

Caso precisasse 

recomeçar o 

tratamento, eu 

optaria por esta 

clínica. 

Caso precisasse 

recomeçar o 

tratamento, eu 

optaria por esta 

clínica. 

Caso precisasse 

recomeçar o 

tratamento, eu 

optaria por esta 

clínica. 

Caso precisasse 

recomeçar o 

tratamento, eu 

optaria por esta 

clínica. 
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EE I would highly 

recommend the 

clinic to other 

patients. 

Eu altamente 

recomendo a clínica 

para outros 

pacientes. 

Recomendaria esta 

clínica sem qualquer 

restrição a outros 

pacientes. 

Recomendaria esta 

clínica sem qualquer 

restrição a outros 

pacientes.  

 

Recomendaria esta 

clínica sem qualquer 

restrição a outros 

pacientes.  

 

Recomendaria esta 

clínica sem qualquer 

restrição a outros 

pacientes. 

EK I have said 

positive things about 

the clinic to my 

family and friends. 

Eu tenho feito 

comentários 

positivos sobre a 

clínica para a minha 

família e amigos. 

Tenho relatado 

coisas positivas 

sobre a clínica a 

minha família e 

amigos. 

Tenho relatado 

coisas positivas 

sobre a clínica a 

minha família e 

amigos. 

Tenho relatado 

coisas positivas 

sobre a clínica a 

minha família e 

amigos. 

Eu fiz comentários 

positivos sobre a 

clínica para a minha 

família e amigos. 

EG I intend to 

continue having 

treatment, or any 

follow-up care I 

need, at this clinic. 

Eu pretendo 

continuar o meu 

tratamento ou 

qualquer 

acompanhamento 

pós-tratamento nesta 

clínica. 

Pretendo continuar 

meu tratamento, ou 

receber o 

acompanhamento de 

que precisar, nesta 

clínica. 

Pretendo continuar 

meu tratamento, ou 

receber o 

acompanhamento de 

que precisar, nesta 

clínica. 

 

Pretendo continuar 

meu tratamento, ou 

receber o 

acompanhamento de 

que precisar, nesta 

clínica. 

 

Pretendo continuar 

meu tratamento, ou 

receber o 

acompanhamento de 

que precisar, nesta 

clínica. 

EN I have no desire 

to change clinics. 

Eu não desejo mudar 

de clínica. 

Não desejo mudar de 

clínica. 

Não desejo mudar de 

clínica. 

Não desejo mudar de 

clínica. 

Não desejo mudar de 

clínica. 

EI I intend to follow 

the medical advice 

given to me at the 

clinic. 

Eu pretendo seguir 

as orientações 

médicas fornecidas 

na clínica. 

Pretendo seguir as 

orientações médicas 

que me foram dadas 

na clínica. 

Pretendo seguir as 

orientações médicas 

que me foram dadas 

na clínica. 

Pretendo seguir as 

orientações médicas 

que me foram dadas 

na clínica. 

Pretendo seguir as 

orientações médicas 

que me foram dadas 

na clínica. 

EH I am glad I have 

my treatment at this 

clinic rather than 

somewhere else. 

Eu estou feliz por 

fazer o meu 

tratamento nesta 

clínica e não em 

outro local. 

Estou mais feliz em 

fazer meu tratamento 

nesta clínica, do que 

em qualquer outro 

lugar. 

Estou mais feliz em 

fazer meu tratamento 

nesta clínica, do que 

em qualquer outro 

lugar. 

Estou mais feliz em 

fazer meu tratamento 

nesta clínica, do que 

em qualquer outro 

lugar. 

Eu estou feliz por 

fazer o meu 

tratamento nesta 

clínica e não em 

outro local. 

Interpersonal quality (Brady and Cronin 2001; Rust and Oliver 1994) 

AD The interaction I 

have with the staff at 

the clinic is of a high 

standard. 

A interação que eu 

tenho com os 

profissionais na 

clínica é de alto 

padrão 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é de alto 

padrão. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é de alto 

padrão. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é de alto 

padrão. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é de alto 

padrão. 

AH The interaction I 

have with the staff at 

the clinic is 

excellent. 

A interação que eu 

tenho com os 

profissionais na 

clínica é excelente. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é 

excelente. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é 

excelente. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é 

excelente. 

A interação que eu 

tenho com a equipe 

da clínica é 

excelente. 

AP I feel good about 

the interaction I have 

with the staff at the 

clinic. 

Eu me sinto bem 

com a interação que 

eu tenho com os 

profissionais na 

clínica. 

Estou satisfeito com 

a interação que 

tenho com a equipe 

da clínica. 

Estou satisfeito com 

a interação que 

tenho com a equipe 

da clínica. 

 

Estou satisfeito com 

a interação que 

tenho com a equipe 

da clínica. 

 

Estou satisfeito com 

a interação que 

tenho com a equipe 

da clínica. 

Technical quality (Brady and Cronin 2001; Rust and Oliver 1994) 

DD The quality of 

the care I receive at 

the clinic is 

excellent. 

A qualidade do 

atendimento que eu 

recebo na clínica é 

excelente. 

A qualidade do 

tratamento que 

recebo na clínica é 

excelente. 

A qualidade do 

tratamento que 

recebo na clínica é 

excelente. 

 

A qualidade do 

tratamento que 

recebo na clínica é 

excelente. 

 

A qualidade do 

tratamento que 

recebo na clínica é 

excelente. 

 

 

DI The care 

provided by the 

clinic is of a high 

standard. 

 

 

O atendimento 

prestado pela clínica 

é de alto padrão. 

 

 

O serviço oferecido 

pela clínica é de alto 

padrão. 

 

 

O serviço oferecido 

pela clínica é de alto 

padrão. 

 

 

 

O serviço oferecido 

pela clínica é de alto 

padrão. 

 

 

 

“care” não é 

“atendimento” nem 

“serviço.” Talvez 

“cuidado” seja uma 

alternativa mais 

adequada.  Quais 

outras opções de 

tradução temos aqui? 

 

 

 

 

 

 

 


