
    Apêndices   

 

 

85 

DN I am impressed 

by the care provided 

at the clinic. 

Eu estou 

impressionado(a) 

com o atendimento 

prestado na clínica. 

Estou bem 

impressionado com 

o serviço oferecido 

pela clínica. 

Estou bem 

impressionado com 

o serviço oferecido 

pela clínica. 

 

Estou bem 

impressionado com 

o serviço oferecido 

pela clínica. 

 

Mesmo problema da 

pergunta anterior: 

como traduzir 

“care”? No ítem AM 

a tradução foi 

“preocupa”, que eu 

acho que tem as 

conotações 

desejáveis naquele 

contexto mas que 

aqui não serviria. 

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

BF I believe the 

physical 

environment at the 

clinic is excellent. 

Eu acredito que o 

ambiente físico na 

clínica é excelente. 

Acho que o 

ambiente físico na 

clínica é excelente. 

Acho que o 

ambiente físico na 

clínica é excelente. 

Acho que o 

ambiente físico na 

clínica é excelente. 

Acho que o 

ambiente físico na 

clínica é excelente. 

BO I am impressed 

with the quality of 

the clinic’s physical 

environment. 

Eu estou 

impressionado(a) 

com a qualidade do 

ambiente físico da 

clínica. 

Estou bem 

impressionado com a 

qualidade do 

ambiente físico da 

clínica. 

Estou bem 

impressionado com a 

qualidade do 

ambiente físico da 

clínica. 

 

Estou bem 

impressionado com a 

qualidade do 

ambiente físico da 

clínica. 

 

Estou bem 

impressionado com a 

qualidade do 

ambiente físico da 

clínica. 

BK The physical 

environment at the 

clinic is of a high 

standard. 

O ambiente físico na 

clínica é de alto 

padrão. 

O ambiente físico da 

clínica é de alto 

padrão. 

O ambiente físico da 

clínica é de alto 

padrão. 

O ambiente físico da 

clínica é de alto 

padrão. 

O ambiente físico da 

clínica é de alto 

padrão. 

Administrative quality (McDougall and Levesque 1994) 

CD The 

administration 

system at the clinic 

is excellent. 

O sistema de 

administração da 

clínica é excelente. 

O sistema de 

administração da 

clínica é excelente. 

O sistema de 

administração da 

clínica é excelente. 

 

O sistema de 

administração da 

clínica é excelente. 

 

O sistema de 

administração da 

clínica é excelente. 

CO The 

administration at the 

clinic is of a high 

standard. 

A administração da 

clínica é de alto 

padrão. 

A administração da 

clínica é de alto 

padrão. 

A administração da 

clínica é de alto 

padrão. 

 

A administração da 

clínica é de alto 

padrão. 

 

A administração da 

clínica é de alto 

padrão. 

CL I have 

confidence in the 

clinic’s 

administration 

system. 

Eu tenho confiança 

no sistema de 

administração da 

clínica. 

Tenho confiança no 

sistema de 

administração da 

clínica. 

Tenho confiança no 

sistema de 

administração da 

clínica. 

Tenho confiança no 

sistema de 

administração da 

clínica. 

Tenho confiança no 

sistema de 

administração da 

clínica. 

 

Interaction 

AJ The staff at the 

clinic always listen 

to what I have to 

say. 

Os profissionais na 

clínica sempre 

escutam o que eu 

tenho a dizer. 

A equipe da clínica 

sempre ouve o que 

eu tenho a dizer. 

A equipe da clínica 

sempre ouve o que 

eu tenho a dizer. 

 

A equipe da clínica 

sempre ouve o que 

eu tenho a dizer. 

 

A equipe da clínica 

sempre ouve o que 

eu tenho a dizer. 

AK The clinic’s staff 

treat me as an 

individual and not 

just a number. 

Os profissionais da 

clínica me tratam 

como um indivíduo 

e não apenas como 

um número. 

A equipe da clínica 

me considera como 

um indivíduo e não 

apenas como um 

número. 

A equipe da clínica 

me considera como 

um indivíduo e não 

apenas como um 

número. 

A equipe da clínica 

me trata como uma 

pessoa e não apenas 

como um número. 

 

A equipe da clínica 

me trata como um 

indivíduo e não 

apenas como um 

número. 

AE I feel the staff at 

the clinic understand 

my needs. 

Eu sinto que os 

profissionais na 

clínica entendem as 

minhas 

necessidades. 

Sinto que a equipe 

da clínica 

compreende as 

minhas 

necessidades. 

Sinto que a equipe 

da clínica 

compreende as 

minhas 

necessidades. 

Sinto que a equipe 

da clínica 

compreende as 

minhas 

necessidades. 

Sinto que a equipe 

da clínica 

compreende as 

minhas 

necessidades. 

AA The staff at the 

clinic are concerned 

about my well-

being. 

Os profissionais na 

clínica se preocupam 

com o meu bem-

estar. 

A equipe da clínica 

se preocupa com o 

meu bem estar. 

A equipe da clínica 

se preocupa com o 

meu bem estar. 

A equipe da clínica 

se preocupa com o 

meu bem estar. 

A equipe da clínica 

se preocupa com o 

meu bem estar. 

AI I always get 

personalised 

attention from the 

staff at the clinic. 

Eu sempre recebo 

atenção 

personalizada dos 

profissionais na 

clínica. 

Sempre recebo 

atenção 

personalizada por 

parte da equipe da 

clínica. 

Sempre recebo 

atenção 

personalizada por 

parte da equipe da 

clínica. 

 

Sempre recebo 

atenção 

personalizada por 

parte da equipe da 

clínica. 

 

Sempre recebo 

atenção 

personalizada por 

parte da equipe da 

clínica. 
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AN I find it easy to 

discuss things with 

the staff at the clinic. 

Eu acho fácil 

discutir assuntos 

com os profissionais 

na clínica. 

Acho fácil discutir 

as coisas com a 

equipe da clínica. 

Acho fácil discutir 

as coisas com a 

equipe da clínica. 

 

Acho fácil discutir 

as coisas com a 

equipe da clínica. 

 

Será que “conversar” 

seria melhor que 

“discutir”?   A 

minha impressão 

(que pode estar 

equivocada) é que, 

diferentemente do 

inglês, “discutir” 

pode ter conotações 

de conflito em 

português. 

AC The staff at the 

clinic explain things 

in a way that I can 

understand. 

Os profissionais na 

clínica fornecem 

explicações de uma 

forma que eu 

consigo entender. 

A equipe da clínica 

explica as coisas de 

forma que eu possa 

compreender. 

A equipe da clínica 

explica as coisas de 

forma que eu possa 

compreender. 

A equipe da clínica 

explica as coisas de 

forma que eu possa 

compreender. 

A equipe da clínica 

explica as coisas de 

forma que eu 

consigo entender. 

AG The staff at the 

clinic are willing to 

answer my 

questions. 

Os profissionais na 

clínica estão 

dispostos a 

responder as minhas 

perguntas. 

A equipe da clínica 

demonstra 

disposição para 

responder às minhas 

perguntas. 

A equipe da clínica 

demonstra 

disposição para 

responder às minhas 

perguntas. 

A equipe da clínica 

demonstra 

disposição para 

responder às minhas 

perguntas. 

A equipe da clínica 

demonstra 

disposição para 

responder às minhas 

perguntas. 

AM I believe the 

staff at the clinic 

care about me. 

Eu acredito que os 

profissionais na 

clínica se importam 

comigo.  

Acredito que a 

equipe da clínica se 

preocupa comigo. 

Acredito que a 

equipe da clínica se 

preocupa comigo. 

Acredito que a 

equipe da clínica se 

preocupa comigo. 

Acredito que a 

equipe da clínica se 

preocupa comigo. 

 

 

Relationship 

AO The staff and I 

sometimes kid 

around, laugh, or 

joke with each other 

like close friends. 

Os profissionais e eu 

às vezes nos 

divertimos, rimos, 

ou fazemos piadas 

entre nós como bons 

amigos. 

Às vezes, a equipe e 

eu fazemos 

brincadeiras, rimos, 

ou trocamos gracejos 

como bons amigos. 

Às vezes, a equipe e 

eu fazemos 

brincadeiras, rimos, 

ou trocamos gracejos 

como bons amigos. 

 

Às vezes, a equipe e 

eu fazemos 

brincadeiras, rimos, 

ou trocamos gracejos 

como bons amigos. 

 

Às vezes, a equipe e 

eu fazemos 

brincadeiras, rimos, 

ou fazemos piadas 

como bons amigos. 

AL The staff and I 

talk about the things 

that are happening in 

our lives, and not 

just about my 

medical condition. 

Os profissionais e eu 

falamos sobre 

assuntos do dia-a-

dia, e não apenas 

sobre a minha 

condição médica. 

A equipe e eu 

conversamos sobre 

as coisas que 

acontecem em 

nossas vidas, e não 

apenas sobre o meu 

problema de saúde. 

A equipe e eu 

conversamos sobre 

as coisas que 

acontecem em 

nossas vidas, e não 

apenas sobre o meu 

problema de saúde. 

 

A equipe da clínica e 

eu conversamos 

sobre outros fatos 

que estão 

acontecendo em 

nossas vidas, e não 

apenas sobre o meu 

problema de saúde. 

 

A equipe e eu 

conversamos sobre 

as coisas que 

acontecem em 

nossas vidas, e não 

apenas sobre a 

minha condição 

médica. 

AB I have built a 

close relationship 

with some of the 

staff at the clinic. 

Eu desenvolvi um 

relacionamento 

próximo com alguns 

dos profissionais da 

clínica. 

Desenvolvi um bom 

relacionamento com 

alguns funcionários 

da clínica. 

Desenvolvi um bom 

relacionamento com 

alguns funcionários 

da clínica. 

Desenvolvi um bom 

relacionamento com 

alguns funcionários 

da clínica. 

Desenvolvi um 

relacionamento 

próximo com alguns 

funcionários da 

clínica. 

Outcome 

DA I feel hopeful as 

a result of having 

treatment at the 

clinic. 

Eu me sinto 

esperançoso(a) por 

ter feito o tratamento 

na clínica. 

Sinto-me 

esperançoso em 

razão de ter me 

tratado na clínica. 

Sinto-me 

esperançoso em 

razão de ter me 

tratado na clínica. 

 

Sinto-me 

esperançoso em 

razão de ter me 

tratado na clínica. 

 

Sinto-me 

esperançoso por 

 ter feito o 

tratamento na 

clínica. 

DJ Coming to the 

clinic has increased 

my chances of 

improving my 

health. 

Ter vindo para a 

clínica aumentou as 

minhas chances de 

melhorar a minha 

saúde. 

Ao procurar a 

clínica, minhas 

chances de melhorar 

minha saúde 

aumentaram. 

Ao procurar a 

clínica, minhas 

chances de melhorar 

minha saúde 

aumentaram. 

 

Ao procurar a 

clínica, minhas 

chances de melhorar 

minha saúde 

aumentaram. 

 

Ter vindo à clínica 

aumentou as minhas 

chances de melhorar 

a minha saúde 

DE I believe my 

future health will 

improve as a result 

of attending the 

clinic. 

Eu acredito que a 

minha saúde futura 

irá melhorar como 

resultado de estar 

freqüentando a 

clínica. 

Acredito que minha 

saúde futura irá 

melhorar em razão 

de freqüentar a 

clínica. 

Acredito que minha 

saúde futura irá 

melhorar em razão 

de freqüentar a 

clínica. 

 

Acredito que minha 

saúde futura irá 

melhorar em razão 

de freqüentar a 

clínica. 

 

Acredito que minha 

saúde futura irá 

melhorar em razão 

de freqüentar a 

clínica. 
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DB I believe having 

treatment at the 

clinic has been 

worthwhile. 

Eu acredito que 

fazer o tratamento na 

clínica tem valido a 

pena. 

Acredito que valeu a 

pena fazer o 

tratamento na 

clínica. 

Acredito que valeu a 

pena fazer o 

tratamento na 

clínica. 

Acredito que valeu a 

pena fazer o 

tratamento na 

clínica. 

Acredito que valeu a 

pena fazer o 

tratamento na 

clínica. 

DG I leave the clinic 

feeling encouraged 

about my treatment. 

Eu saio da clínica 

me sentindo 

encorajado(a) sobre 

o meu tratamento. 

Saio da clínica 

sentindo-me 

encorajado sobre o 

meu tratamento. 

Saio da clínica 

sentindo-me 

encorajado sobre o 

meu tratamento. 

Saio da clínica 

sentindo-me 

encorajado sobre o 

meu tratamento. 

Saio da clínica 

sentindo-me 

encorajado sobre o 

meu tratamento. 

DK I believe the 

results of my 

treatment will be the 

best they can be. 

Eu acredito que os 

resultados do meu 

tratamento serão os 

melhores possíveis.  

Acredito que os 

resultados do meu 

tratamento serão os 

melhores possíveis. 

Acredito que os 

resultados do meu 

tratamento serão os 

melhores possíveis. 

Acredito que os 

resultados do meu 

tratamento serão os 

melhores possíveis. 

Acredito que os 

resultados do meu 

tratamento serão os 

melhores possíveis. 

Expertise 

DF You can rely on 

the staff at the clinic 

to be well trained 

and qualified. 

Você pode confiar 

que os profissionais 

da clínica são bem 

treinados e 

qualificados. 

Pode-se confiar que 

a equipe da clínica é 

bem treinada e 

qualificada. 

Pode-se confiar que 

a equipe da clínica é 

bem treinada e 

qualificada. 

Pode-se confiar que 

a equipe da clínica é 

bem treinada e 

qualificada. 

Pode-se confiar que 

a equipe da clínica é 

bem treinada e 

qualificada. 

DL The staff at the 

clinic carry out their 

tasks competently. 

Os profissionais 

executam as suas 

tarefas na clínica 

com competência. 

A equipe da clínica 

desempenha suas 

tarefas com 

competência. 

A equipe da clínica 

desempenha suas 

tarefas com 

competência 

A equipe da clínica 

desempenha suas 

tarefas com 

competência 

A equipe da clínica 

executa suas tarefas 

com competência. 

DH I believe the 

staff at the clinic are 

highly skilled at 

their jobs. 

Eu acredito que os 

profissionais na 

clínica são altamente 

capacitados em suas 

funções. 

Acredito que a 

equipe da clínica é 

altamente 

especializada em 

seus trabalhos. 

Acredito que a 

equipe da clínica é 

altamente 

especializada em 

seus trabalhos. 

 

Acredito que a 

equipe da clínica é 

altamente 

qualificada para seus 

trabalhos.  

 

Acredito que a 

equipe da clínica é 

altamente capacitada 

em suas funções. 

DM I feel good 

about the quality of 

the care given to me 

at the clinic. 

Eu me sinto bem 

com a qualidade do 

atendimento 

prestado a mim na 

clínica. 

Sinto-me satisfeito 

em relação à 

qualidade dos 

cuidados 

dispensados a mim 

na clínica. 

Sinto-me satisfeito 

em relação à 

qualidade dos 

cuidados 

dispensados a mim 

na clínica. 

Sinto-me satisfeito 

em relação à 

qualidade dos 

cuidados 

dispensados a mim 

na clínica. 

Sinto-me satisfeito 

em relação à 

qualidade dos 

cuidados 

dispensados a mim 

na clínica. 

Atmosphere 

BA The atmosphere 

at the clinic is 

pleasing. 

O ambiente na 

clínica é agradável. 

O ambiente da 

clínica é agradável. 

O ambiente da 

clínica é agradável. 

O ambiente da 

clínica é agradável 

O ambiente da 

clínica é agradável. 

BG I like the “feel” 

of the atmosphere at 

the clinic. 

Eu gosto da 

“sensação” do 

ambiente na clínica. 

Gosto da “sensação 

de cordialidade” 

existente no 

ambiente da clínica. 

Gosto da “sensação 

de cordialidade” 

existente no 

ambiente da clínica. 

Gosto da sensação 

causada pelo 

ambiente da clínica. 

Eu gosto da 

“sensação” do 

ambiente na clínica. 

(Não estou satisfeito 

com esta tradução, 

gostaria de pensar 

numa alternativa 

melhor) 

BM The clinic has 

an appealing 

atmosphere. 

A clínica tem um 

ambiente atraente e 

convidativo. 

A clínica tem um 

ambiente social 

simpático. 

A clínica tem um 

ambiente social 

simpático. 

A clínica tem um 

ambiente atraente. 

A clínica tem um 

ambiente atraente e 

convidativo. 

BI The temperature 

at the clinic is 

pleasant. 

A temperatura na 

clínica é agradável. 

A temperatura na 

clínica é agradável. 

A temperatura na 

clínica é agradável. 

A temperatura na 

clínica é agradável. 

A temperatura na 

clínica é agradável. 

BN The clinic smells 

pleasant. 

A clínica tem um 

aroma agradável. 

A clínica tem um 

odor agradável. 

A clínica tem um 

odor agradável. 

A clínica tem um 

odor agradável. 

A clínica tem um 

odor agradável. 

Tangibles 

BB The furniture at 

the clinic is 

comfortable. 

A mobília na clínica 

é confortável. 

O mobiliário da 

clínica é confortável. 

O mobiliário da 

clínica é confortável. 

O mobiliário da 

clínica é confortável. 

A mobília na clínica 

é confortável. 

BC I like the layout 

of the clinic. 

Eu gosto do estilo 

visual da clínica. 

Gosto do espaço 

físico (layout) da 

clínica. 

Gosto do espaço 

físico (layout) da 

clínica. 

Gosto do espaço 

físico (layout) da 

clínica. 

Não gostei de 

nenhuma das duas 

alternativas. 

BE The clinic looks 

attractive. 

A clínica parece 

atraente. 

A clínica se 

apresenta atraente. 

A clínica se 

apresenta atraente.   

A clínica se 

apresenta atraente.   

A clínica parece ser 

atraente. 

 

BL I like the interior 

decoration (e.g., 

Eu gosto da 

decoração do interior 

Gosto da decoração 

interior (ex.:  estilo 

Gosto da decoração 

interior (ex.:  estilo 

Gosto da decoração 

interior (ex.:  estilo 

Gosto da decoração 

interior (ex.:  estilo 
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style of furniture) at 

the clinic. 

(por exemplo, o 

estilo dos móveis) da 

clínica. 

dos móveis) da 

clínica. 

dos móveis) da 

clínica. 

dos móveis) da 

clínica. 

dos móveis) da 

clínica. 

BQ The color 

scheme at the clinic 

is attractive. 

O esquema de cor na 

clínica é atraente. 

O projeto de cores 

da clínica é atraente. 

O projeto de cores 

da clínica é atraente. 

A gama de cores da 

clínica é atraente. 

O esquema de cor na 

clínica é atraente. 

BP The lighting at 

the clinic is 

appropriate for this 

setting. 

A iluminação na 

clínica é apropriada 

para o local. 

A iluminação na 

clínica é apropriada 

para este tipo de 

ambiente. 

A iluminação na 

clínica é apropriada 

para este tipo de 

ambiente. 

 

A iluminação na 

clínica é apropriada 

para este tipo de 

ambiente. 

 

A iluminação na 

clínica é apropriada 

para este tipo de 

ambiente. 

BH The design of 

the clinic is patient 

friendly. 

A disposição dos 

espaços internos da 

clínica é conveniente 

aos pacientes. 

O projeto da clínica 

é acolhedor para o 

paciente. 

O projeto da clínica 

é acolhedor para o 

paciente. 

O design da clínica é 

acolhedor para o 

paciente. 

 

O projeto da clínica 

é acolhedor para o 

paciente. 

Timeliness 

CB The clinic keeps 

waiting time to a 

minimum. 

O tempo de espera 

na clínica é mínimo. 

A clínica opera com 

um tempo de espera 

mínimo. 

A clínica opera com 

um tempo de espera 

mínimo. 

A clínica opera com 

um tempo de espera 

mínimo. 

O tempo de espera 

na clínica é o 

mínimo possível. 

CH Generally, 

appointments at the 

clinic run on time. 

Geralmente, os 

horários marcados 

são cumpridos pela 

clínica. 

Em geral, as 

consultas na clínica 

são atendidas no 

horário marcado. 

Em geral, as 

consultas na clínica 

são atendidas no 

horário marcado. 

Em geral, as 

consultas na clínica 

são atendidas no 

horário marcado. 

Em geral, as 

consultas na clínica 

são atendidas no 

horário marcado. 

Operation 

CC The clinic’s 

records and 

documentation are 

error free (e.g., 

billing). 

Os registros e a 

documentação da 

clínica não 

apresentam erros 

(por exemplo, o 

sistema de 

cobrança). 

Os registros e a 

documentação da 

clínica são isentos de 

erros (ex.: 

faturamento). 

Os registros e a 

documentação da 

clínica são isentos de 

erros (ex.: 

faturamento). 

 

Os registros e a 

documentação da 

clínica são isentos de 

erros (ex.: 

faturamento). 

 

Os registros e a 

documentação da 

clínica são isentos de 

erros (por exemplo, 

o sistema de 

cobrança). 

CE The clinic works 

well with other 

service providers 

(e.g., pathology). 

A clínica trabalha 

bem com outros 

prestadores de 

serviços (por 

exemplo, patologia). 

A clínica trabalha 

bem com outros 

provedores de 

serviço (ex.: 

patologia) 

A clínica trabalha 

bem com outros 

provedores de 

serviço (ex.: 

patologia). 

A clínica trabalha 

bem com outros 

provedores de 

serviço (ex.: 

patologia). 

A clínica trabalha 

bem com outros 

provedores de 

serviço (ex.: 

patologia) 

CF I believe the 

clinic is well-

managed. 

Eu acredito que a 

clínica é bem 

gerenciada. 

Acredito que a 

clínica é bem 

administrada. 

Acredito que a 

clínica é bem 

administrada. 

Acredito que a 

clínica é bem 

administrada. 

Acredito que a 

clínica é bem 

administrada. 

CI The registration 

procedures at the 

clinic are efficient. 

Os procedimentos de 

registro na clínica 

são eficientes. 

Os procedimentos de 

registro de entrada 

na clínica são 

eficientes. 

Os procedimentos de 

registro de entrada 

na clínica são 

eficientes 

Os procedimentos de 

registro de entrada 

na clínica são 

eficientes 

Os procedimentos de 

registro de entrada 

na clínica são 

eficientes. 

 

 

CN The discharge 

procedures at the 

clinic are efficient. 

 

 

Os procedimentos de 

alta do paciente na 

clínica são 

eficientes. 

 

 

Os procedimentos de 

saída da clínica são 

eficientes.   

 

 

Os procedimentos de 

saída da clínica são 

eficientes.   

 

 

Os procedimentos de 

saída da clínica são 

eficientes.   

 

 

Os procedimentos de 

saída da clínica são 

eficientes. 

CA The clinic’s 

opening hours meet 

my needs. 

Os horários de 

atendimento da 

clínica atendem às 

minhas 

necessidades. 

Os horários de 

funcionamento da 

clínica atendem às 

minhas 

necessidades. 

Os horários de 

funcionamento da 

clínica atendem às 

minhas 

necessidades. 

Os horários de 

funcionamento da 

clínica atendem às 

minhas 

necessidades. 

Os horários de 

funcionamento da 

clínica atendem às 

minhas 

necessidades. 

Support 

CG The clinic 

frequently runs 

support groups and 

programs for 

patients. 

A clínica 

frequentemente 

oferece grupos e 

programas de apoio 

para pacientes. 

A clínica 

frequentemente 

organiza grupos e 

programas de apoio 

para pacientes. 

A clínica 

frequentemente 

organiza grupos e 

programas de apoio 

para pacientes 

A clínica 

frequentemente 

organiza grupos e 

programas de apoio 

para pacientes 

A clínica 

frequentemente 

organiza grupos e 

programas de apoio 

para pacientes. 

 

 

 

CM The clinic 

provides patients 

with an excellent 

A clínica oferece aos 

pacientes uma 

excelente variedade 

A clínica 

disponibiliza uma 

excelente variedade 

A clínica 

disponibiliza uma 

excelente variedade 

A clínica 

disponibiliza uma 

excelente variedade 

A clínica 

disponibiliza uma 

excelente variedade 
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range of support 

services. 

de serviços de apoio. de serviços de apoio 

aos pacientes. 

de serviços de apoio 

aos pacientes. 

de serviços de apoio 

aos pacientes. 

de serviços de apoio 

aos pacientes. 

CJ The clinic 

provides patients 

with services beyond 

medical treatment. 

A clínica oferece aos 

pacientes serviços 

que vão além do 

tratamento médico. 

A clínica oferece aos 

pacientes serviços 

que vão além do 

tratamento médico. 

A clínica oferece aos 

pacientes serviços 

que vão além do 

tratamento médico. 

A clínica oferece aos 

pacientes serviços 

que vão além do 

tratamento  médico 

A clínica oferece aos 

pacientes serviços 

que vão além do 

tratamento médico. 
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APÊNDICE 4 – Quadro – Avaliação da Versão 1. 

Versão 
Original 

 

Tradução 
proposta 

Back 
Translation 01 

Back 
Translation 02 

Versão para 
teste 

EA The overall 
quality of the 
service provided 
by the clinic is 
excellent. 

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

The general 
standard of 
treatment offered 
by the Plastic 
Surgery Service 
was excellent. 

The overall quality 
of the services 
offered by the 
Plastic Surgery 
Service is 
excellent. 
 

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

ED The quality of 
the service 
provided at the 
clinic is 
impressive. 

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

The quality of 
treatment offered 
by the Plastic 
Surgery Service 
was impressive. 

The quality of the 
service offered at 
the Plastic Surgery 
Service is 
impressive. 
 

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

EM The service 
provided by the 
clinic is of a high 
standard. 

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

The service 
offered by the 
Plastic Surgery 
Service is of a 
high standard. 

The services 
offered by the 
Plastic Surgery 
Service are of 
high standard. 
 

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

EJ I believe the 
clinic offers 
service that is 
superior in every 
way. 

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

I think that the 
Plastic Surgery 
Service offers a 
superior standard 
of treatment at all 
levels. 

I believe that the 
Plastic Surgery 
Service offers a 
superior quality 
service on all 
levels. 
 

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

EC My feelings 
towards the clinic 
are very positive. 

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

My impression of 
the Plastic 
Surgery Service 
is very positive. 

My impression of 
the Plastic 
Surgery Service 
is very positive. 
 

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

EF I feel good 
about coming to 
this clinic for my 
treatment. 

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

I am very 
comfortable with 
being treated by 
the Plastic 
Surgery Service. 

I feel good coming 
to the Plastic 
Surgery Service 
for my treatment. 
 

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

EL Overall I am 
satisfied with the 
clinic and the 
service it 
provides. 

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

Overall I am 
satisfied with the 
Plastic Surgery 
treatment I 
received. 

Overall, I am 
satisfied with the 
Plastic Surgery 
Service and with 
the services it 
offers. 
 

De forma geral, 
estou satisfeito 
com o Serviço de 
Cirurgia Plástica 
e com o 
tratamento que 
ele oferece. 
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EO I feel satisfied 
that the results of 
my treatment are 
the best that can 
be achieved. 

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

I think the result 
of my treatment 
was the best that 
could have been 
expected. 

I believe the 
results of my 
treatment are the 
best that can 
possibly be 
attained. 
 

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

EP The extent to 
which my 
treatment has 
produced the best 
possible outcome 
is satisfying. 
 

O nível em que o 
meu tratamento 
produziu o melhor 
resultado 
possível me 
deixou satisfeito. 
 

I am satisfied that 
my treatment 
achieved the best 
results possible. 

I am satisfied with 
the best possible 
results provided by 
the treatment. 
 

Estou satisfeito 
que meu 
tratamento tenha 
produzido os 
melhores 
resultados 
possíveis. 

EB If I had to start 
treatment again I 
would want to 
come to this 
clinic. 

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

If I had to have 
further treatment, 
I would choose 
the Plastic 
Surgery Service. 

If I needed to 
resume my 
treatment, I would 
choose this Plastic 
Surgery Service. 
 

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

EE I would highly 
recommend the 
clinic to other 
patients. 

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

I would 
recommend the 
Plastic Surgery 
Service to other 
patients without 
hesitation. 

I would 
recommend this 
Plastic Surgery 
Service to other 
patients with no 
restrictions.  
 

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

EK I have said 
positive things 
about the clinic to 
my family and 
friends. 

Tenho feito 
comentários 
positivos sobre o 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
para a minha 
família e amigos. 
 

I have told my 
family and friends 
I am very happy 
with the Plastic 
Surgery Service. 

I have made 
positive comments 
about the Plastic 
Surgery Service to 
my family and 
friends. 
 

Tenho feito 
comentários 
positivos sobre o 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
para a minha 
família e amigos. 
 

EG I intend to 
continue having 
treatment, or any 
follow-up care I 
need, at this 
clinic. 

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

I intend to go on 
being treated and 
receive follow-up 
work if necessary 
by the Plastic 
Surgery Service. 

I intend to continue 
my treatment, or 
receive any 
outpatient care I 
need, at this 
Plastic Surgery 
Service. 
 

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

EN I have no 
desire to change 
clinics. 

Não desejo 
mudar de Serviço 
de Cirurgia 
Plástica. 
 

I would not wish 
to change the 
Plastic Surgery 
Service. 

I do not want to 
change Plastic 
Surgery Service. 
 
 
 
 
 
 
 

Não desejo 
mudar de Serviço 
de Cirurgia 
Plástica. 
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EI I intend to 
follow the medical 
advice given to 
me at the clinic. 

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

I intend to follow 
the medical 
advice given me 
by the Plastic 
Surgery Service. 

I intend to follow 
the medical advice 
given by the 
Plastic Surgery 
Service. 
 

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

EH I am glad I 
have my 
treatment at this 
clinic rather than 
somewhere else. 

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

I am happy that I 
had my treatment 
done by the 
Plastic Surgery 
Service and not 
elsewhere. 

I am happy for 
being treated at 
this Plastic 
Surgery Service, 
and not at another. 
 

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

AD The 
interaction I have 
with the staff at 
the clinic is of a 
high standard. 

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

I had a very good 
relationship with 
the Plastic 
Surgery Service 
team. 

The rapport I have 
with the Plastic 
Surgery Service 
team is high 
standard. 
 

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

AH The 
interaction I have 
with the staff at 
the clinic is 
excellent. 

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

The relationship I 
had with the 
Plastic Surgery 
Service team was 
excellent. 

The rapport I have 
with the Plastic 
Surgery Service 
team is excellent. 
 

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

AP I feel good 
about the 
interaction I have 
with the staff at 
the clinic. 

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

I AM pleased with 
the relationship I 
had with the 
Plastic Surgery 
Service team. 

I am happy with 
the rapport I have 
with the Plastic 
Surgery Service 
team. 
 

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

DD The quality of 
the care I receive 
at the clinic is 
excellent. 

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

The quality of 
service I received 
from the Plastic 
Surgery service 
was excellent. 

The quality of the 
treatment I receive 
at the Plastic 
Surgery Service is 
excellent. 
 

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

DI The care 
provided by the 
clinic is of a high 
standard. 

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

The assistance 
provided by the 
Plastic Surgery 
Service is of a 
high standard. 

The assistance 
provided at the 
Plastic Surgery 
Service is of high 
standard. 
 

A assistência 
prestada pelo 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é de alto padrão. 
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DN I am 
impressed by the 
care provided at 
the clinic. 

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

I am impressed 
with the help I 
received from the 
Plastic Surgery 
Service. 

I have a good 
impression of the 
assistance offered 
by the Plastic 
Surgery Service. 
 

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

BF I believe the 
physical 
environment at 
the clinic is 
excellent. 

Acho que o 
ambiente físico 
no Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é excelente. 
 

The physical 
environment in 
the Plastic 
Surgery Service 
is excellent. 

I consider the 
physical 
environment of the 
Plastic Surgery 
Service excellent. 
 

Acho que o 
ambiente físico 
no Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é excelente. 
 

BO I am 
impressed with 
the quality of the 
clinic’s physical 
environment. 

Estou bem 
impressionado 
com a qualidade 
do ambiente 
físico do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica. 
 

I am impressed 
with the quality of 
the physical 
environment in 
the Plastic 
Surgery Service. 

I have a good 
impression of the 
physical 
environment of the 
Plastic Surgery 
Service. 
 

Estou 
impressionado 
com a qualidade 
do ambiente 
físico do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica.  

BK The physical 
environment at 
the clinic is of a 
high standard. 

O ambiente físico 
do Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é de alto padrão. 

The physical 
environment of 
the Plastic 
Surgery Service 
is of a high 
standard. 
 

The physical 
environment of 
the Plastic 
Surgery Service 
is of high 
standard. 

O ambiente físico 
do Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é de alto padrão. 

CD The 
administration 
system at the 
clinic is excellent. 

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

The Plastic 
Surgery Service’s 
administration is 
excellent. 

The management 
system of the 
Plastic Surgery 
Service is 
excellent. 
 

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

CO The 
administration at 
the clinic is of a 
high standard. 
 
 

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

The Plastic 
Surgery Service’s 
administration is 
of a high 
standard. 

The management 
of the Plastic 
Surgery Service is 
of high standard. 
 

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

CL I have 
confidence in the 
clinic’s 
administration 
system. 

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

The Plastic 
Surgery Service’s 
administration is 
very reliable. 

I have confidence 
in the 
management 
system of the 
Plastic Surgery 
Service. 
 
 
 

Tenho confiança 
no sistema de 
administração do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica. 
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AJ The staff at 
the clinic always 
listen to what I 
have to say. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team was always 
ready to listen. 

The Plastic 
Surgery Service 
team always 
listens to what I 
have to say. 
 

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

AK The clinic’s 
staff treat me as 
an individual and 
not just a number. 

A equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
me trata como 
uma pessoa e 
não apenas como 
um número. 
 

The Plastic 
Surgery Service 
team treated me 
as a person and 
not a number. 

The Plastic 
Surgery Service 
team treats me as 
a person and not 
as a number. 
 

A equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
me trata como 
uma pessoa e 
não apenas como 
um número. 
 

AE I feel the staff 
at the clinic 
understand my 
needs. 

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

I felt that the 
Plastic Surgery 
Service team 
understood my 
needs. 

I feel that the 
Plastic Surgery 
Service team 
understands my 
needs. 
 

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

AA The staff at 
the clinic are 
concerned about 
my well-being. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team was 
concerned for my 
welfare. 

The Plastic 
Surgery Service 
team is concerned 
about my well-
being. 
 

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

AI I always get 
personalised 
attention from the 
staff at the clinic. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team always gave 
me personal 
attention. 

I am always given 
personal attention 
by the Plastic 
Surgery Service 
team. 
 

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

AN I find it easy 
to discuss things 
with the staff at 
the clinic. 

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

I found it easy to 
discuss matters 
with the Plastic 
Surgery Service 
team. 

I find it easy to talk 
about things with 
the Plastic Surgery 
Service team. 
 

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

AC The staff at 
the clinic explain 
things in a way 
that I can 
understand. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team always 
explained things 
in a way that was 
easy to 
understand. 
 
 
 
 
 

The Plastic 
Surgery Service 
team explains 
things in a way I 
can understand. 
 

A equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
explica as coisas 
de forma que eu 
consigo entender. 
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AG The staff at 
the clinic are 
willing to answer 
my questions. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team was always 
willing to answer 
questions. 

The Plastic 
Surgery Service 
team shows 
willingness to 
answer my 
questions. 
 

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

AM I believe the 
staff at the clinic 
care about me. 

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

I think the Plastic 
Surgery Service 
team showed 
personal concern 
for me. 

I believe the 
Plastic Surgery 
Service team is 
concerned about 
me. 
 

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

AO The staff and 
I sometimes kid 
around, laugh, or 
joke with each 
other like close 
friends. 

Às vezes, a 
equipe e eu 
fazemos 
brincadeiras, 
rimos, ou 
fazemos piadas 
como bons 
amigos. 

I was often able 
to joke, laugh and 
exchange 
pleasantries with 
the team as if 
with friends. 

Sometimes the 
team and I have 
fun, laugh, or tell 
jokes as good 
friends. 
 

Às vezes, a 
equipe e eu 
fazemos 
brincadeiras, 
rimos, ou 
fazemos piadas 
como bons 
amigos. 
 
 

AL The staff and I 
talk about the 
things that are 
happening in our 
lives, and not just 
about my medical 
condition. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team and I 
chatted about 
events happening 
in our lives and 
not Just about my 
state of health. 

The Plastic 
Surgery Service 
team and I talk 
about other things 
happening in our 
lives, and not only 
about my health 
condition. 
 

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. 

AB I have built a 
close relationship 
with some of the 
staff at the clinic. 

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

I developed a 
good relationship 
with some 
members of the 
Plastic Surgery 
Service team. 

I have developed a 
good relationship 
with some of the 
staff of the Plastic 
Surgery Service. 
 

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

DA I feel hopeful 
as a result of 
having treatment 
at the clinic. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team has given 
me a positive 
outlook. 

I feel hopeful for 
having been 
treated at the 
Plastic Surgery 
Service. 
 

Eu me sinto 
esperançoso por 
ter feito o 
tratamento no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica. 
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DJ Coming to the 
clinic has 
increased my 
chances of 
improving my 
health. 

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

Visiting the 
Plastic Surgery 
Service has 
increased the 
chances of my 
health improving. 

Having attended 
the Plastic Surgery 
Service increased 
my chances of 
improving my 
health. 
 

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

DE I believe my 
future health will 
improve as a 
result of attending 
the clinic. 

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

I think my health 
will improve in 
future as a result 
of having been to 
the Plastic 
Surgery Service. 

I believe my health 
will improve for 
attending the 
Plastic Surgery 
Service. 
 

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

DB I believe 
having treatment 
at the clinic has 
been worthwhile. 

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

I think it was 
worthwhile going 
to the Plastic 
Surgery Service. 

I believe that it 
was worthwhile to 
have been treated 
at the Plastic 
Surgery Service. 
 

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

DG I leave the 
clinic feeling 
encouraged 
about my 
treatment. 

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

I left the Plastic 
Surgery Service 
feeling 
encouraged to 
continue my 
treatment. 
 
 
 
 

I leave the Plastic 
Surgery Service 
feeling 
encouraged about 
my treatment. 
 

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

DK I believe the 
results of my 
treatment will be 
the best they can 
be. 

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

I think the results 
of my treatment 
were the best 
possible. 

I believe the 
results of my 
treatment will be 
the best possible. 
 

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

DF You can rely 
on the staff at the 
clinic to be well 
trained and 
qualified. 

Pode-se confiar 
que a equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é bem treinada e 
qualificada. 
 

You can be 
confident that the 
Plastic Surgery 
Service team is 
well trained and 
qualified. 

You can be sure 
that the Plastic 
Surgery Service 
team is well 
trained and 
qualified. 
 

Pode-se confiar 
que a equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é bem treinada e 
qualificada. 
 

DL The staff at 
the clinic carry 
out their tasks 
competently. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
team always 
carries out its 
task with 
professionalism. 

The Plastic 
Surgery Service 
team carries out its 
task with 
competence. 
 

A equipe do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica  
executa suas 
tarefas com 
competência. 
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DH I believe the 
staff at the clinic 
are highly skilled 
at their jobs. 

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

I think the Plastic 
Surgery Service 
team is very well 
qualified to 
perform its tasks. 

I believe that the 
Plastic Surgery 
Service team is 
highly qualified to 
do its work.  
 

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

DM I feel good 
about the quality 
of the care given 
to me at the 
clinic. 

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

I am very 
satisfied with the 
quality of care 
provided by the 
Plastic Surgery 
Service  team 

I feel satisfied 
about the quality of 
the care I received 
at the Plastic 
Surgery Service 
team. 
 

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

BA The 
atmosphere at 
the clinic is 
pleasing. 

O ambiente do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é agradável. 

The Plastic 
Surgery Service 
team’s 
environment is 
very pleasant. 
 

The atmosphere of 
the Plastic Surgery 
Service is 
pleasant. 
 

O ambiente do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é agradável. 

BG I like the “feel” 
of the 
atmosphere at 
the clinic. 

Eu gosto da 
“sensação” do 
ambiente no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica. 
 

The environment 
within the Plastic 
Surgery Service 
had a good “feel” 
to it. 

I like the “feel” of 
the atmosphere at 
the Plastic Surgery 
Service. 
 

Eu gosto da 
“sensação” do 
ambiente no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica. 
 

BM The clinic has 
an appealing 
atmosphere. 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
tem um ambiente 
atraente. 
 

The Plastic 
Surgery Service 
is a nice place to 
be. 

The Plastic 
Surgery Service 
has an attractive 
atmosphere. 
 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
tem um ambiente 
atraente. 
 

BI The 
temperature at 
the clinic is 
pleasant. 

A temperatura no  
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é agradável 
 

The temperature 
inside the Plastic 
Surgery Service 
is comfortable. 

The temperature 
at the Plastic 
Surgery Service is 
pleasant. 
 
 
 

A temperatura no 
interior do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é agradável.  

BN The clinic 
smells pleasant. 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
tem um cheiro 
agradável. 
 

The Plastic 
Surgery Service 
has a pleasant 
smell. 

The Plastic 
Surgery Service 
has a pleasant 
smell. 
 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
tem um cheiro 
agradável. 
 

BB The furniture 
at the clinic is 
comfortable. 

Os móveis do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
são confortáveis. 
 

The furniture in 
the Plastic 
Surgery Service 
is comfortable. 
 
 
 

The furniture at the 
Plastic Surgery 
Service is 
comfortable. 
 

Os móveis do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
são confortáveis. 
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BC I like the 
layout of the 
clinic. 

Eu gosto do estilo 
visual do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica. 
 

I like the layout of 
the Plastic 
Surgery Service. 

I like the physical 
layout of the 
Plastic Surgery 
Service. 
 

Eu gosto do estilo 
visual do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica. 
 

BE The clinic 
looks attractive. 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
parece ser 
atraente. 
 

The Plastic 
Surgery Service 
looks attractive. 

The Plastic 
Surgery Service 
looks attractive. 
 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
parece ser 
atraente. 
 

BL I like the 
interior decoration 
(e.g., style of 
furniture) at the 
clinic. 

Gosto da 
decoração interior 
(ex.: estilo dos 
móveis) do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica. 
 

I like the interior 
decoration and 
style of furniture 
of the Plastic 
Surgery Service. 

I like the interior 
decoration (ex.: 
style of furniture) 
of the Plastic 
Surgery Service. 
 

Gosto da 
decoração interior 
(ex.: estilo dos 
móveis) do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica. 
 

BQ The color 
scheme at the 
clinic is attractive. 

As cores 
utilizadas no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
são atraentes. 

The color scheme 
in the Plastic 
Surgery Service 
is attractive. 

The colors used at 
the Plastic Surgery 
Service are 
attractive. 
 

As cores 
utilizadas no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
são atraentes. 
 

BP The lighting at 
the clinic is 
appropriate for 
this setting. 

A iluminação no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é adequada para 
este tipo de 
ambiente. 
 

The lighting in the 
Plastic Surgery 
Service is 
suitable for this 
kind of 
environment. 

The illumination at 
the Plastic Surgery 
Service is 
adequate for this 
type of 
environment. 
 

A iluminação no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é adequada para 
este tipo de 
ambiente. 
 

BH The design of 
the clinic is 
patient friendly. 

O projeto do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é acolhedor para 
o paciente. 
 

The design of the 
Plastic Surgery 
Service is 
welcoming for the 
patient. 

The design of the 
Plastic Surgery 
Service is 
receptive for the 
patient. 
 

O projeto do 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é acolhedor para 
o paciente. 
 

CB The clinic 
keeps waiting 
time to a 
minimum. 

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

Waiting time in 
the Plastic 
Surgery Service 
is a short as 
possible. 

Waiting time at the 
Plastic Surgery 
Service is the 
lowest possible. 
 

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

CH Generally, 
appointments at 
the clinic run on 
time. 

Em geral, as 
consultas no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
são atendidas no 
horário marcado. 
 

Consultations in 
the Plastic 
Surgery Service 
nearly always 
take place at the 
appointed time. 

Overall, 
appointments at 
the Plastic Surgery 
Service take place 
at the scheduled 
time. 
 
 
 
 
 

Em geral, as 
consultas no 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
são atendidas no 
horário marcado. 
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CC The clinic’s 
records and 
documentation 
are error free 
(e.g., billing). 

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

Documentation 
and records in the 
Plastic Surgery 
Service are well 
kept (for example 
in the billing 
system). 

Registries and 
documentation at 
the Plastic Surgery 
Service do not 
contain errors (the 
treasury system, 
for example). 
 

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

CE The clinic 
works well with 
other service 
providers (e.g., 
pathology). 

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

The Plastic 
Surgery Service 
works well in 
conjunction with 
other 
departments i.e. 
Pathology. 

The Plastic 
Surgery Service 
works well with 
other service 
providers  (ex.: 
pathology). 
 

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

CF I believe the 
clinic is well-
managed. 

Acredito que o 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é bem 
administrado. 
 

I think the Plastic 
Surgery Service 
is well run. 

I believe the 
Plastic Surgery 
Service is well 
managed. 
 

Acredito que o 
Serviço de 
Cirurgia Plástica 
é bem 
administrado. 
 

CI The 
registration 
procedures at the 
clinic are efficient. 

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

The registration 
process in the 
Plastic Surgery 
Service is 
efficient. 

The admission 
procedures at the 
Plastic Surgery 
Service are 
efficient. 
 

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

CN The 
discharge 
procedures at the 
clinic are efficient. 

Os 
procedimentos de 
saída do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica são 
eficientes. 
 

Discharge 
procedures in the 
Plastic Surgery 
Service 
department are 
efficient. 

The discharge 
procedures at the 
Plastic Surgery 
Service are 
efficient. 
 

Os 
procedimentos de 
saída do Serviço 
de Cirurgia 
Plástica são 
eficientes. 
 

CA The clinic’s 
opening hours 
meet my needs. 

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

Hours of 
attendance in the 
Plastic Surgery 
Service are 
convenient for 
me. 

The Plastic 
Surgery Service’s 
working hours 
meet my needs. 
 

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

CG The clinic 
frequently runs 
support groups 
and programs for 
patients. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
department often 
organizes groups 
and programs to 
support patients. 

The Plastic 
Surgery Service 
frequently 
organizes patient 
support groups 
and programs. 
 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
freqüentemente 
organiza grupos e 
programas de 
apoio para 
pacientes. 
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CM The clinic 
provides patients 
with an excellent 
range of support 
services. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
has an excellent 
range of patient 
support services. 

The Plastic 
Surgery Service 
provides an 
excellent variety of 
support services to 
patients. 
 

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

CJ The clinic 
provides patients 
with services 
beyond medical 
treatment. 

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

The Plastic 
Surgery Service 
offers patients 
services that go 
beyond the 
simply medical. 

The Plastic 
Surgery Service 
offers patients 
services that go 
beyond medical 
treatment. 
 

O Serviço de 
Cirurgia Plástica 
oferece aos 
pacientes 
serviços que vão 
além do 
tratamento 
médico. 
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APÊNDICE 5 – Versão 2 da Escala. 

 

 

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  

 

Nº: ...................... 
 
DATA: ......../........./ 2009 
 
 

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

 
 

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 

12. Tenho feito comentários positivos sobre o Serviço de 
Cirurgia Plástica para a minha família e amigos. 

 

1     2     3     4     5     6     7 



    Apêndices   

 

 

102 

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 Serviço de Cirurgia Plástica 
é excelente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

24. Estou impressionado com a qualidade do ambiente físico 
do Serviço de Cirurgia Plástica.  

 

1     2     3     4     5     6     7 

25. O ambiente físico do 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 
fazemos piadas 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 

47. Pode-se confiar que a equipe do Serviço de Cirurgia 
Plástica é bem treinada e qualificada. 

1     2     3     4     5     6     7 
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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 Serviço de Cirurgia Plástica é agradável. 
 

1     2     3     4     5     6     7 

52. Eu gosto da “sensação” do ambiente no Serviço de 
Cirurgia Plástica. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

53. O Serviço de Cirurgia Plástica tem um ambiente atraente. 
 
 

1     2     3     4     5     6     7 

54. A temperatura no interior do Serviço de Cirurgia Plástica é 
agradável.  

 

1     2     3     4     5     6     7 

55. O Serviço de Cirurgia Plástica tem um cheiro agradável. 
 

1     2     3     4     5     6     7 

56. Os móveis do Serviço de Cirurgia Plástica são 
confortáveis. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

57. Eu gosto do estilo visual do Serviço de Cirurgia Plástica. 
 

1     2     3     4     5     6     7 

58. O Serviço de Cirurgia Plástica parece ser atraente. 
 

1     2     3     4     5     6     7 

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

 

1     2     3     4     5     6     7 

60. As cores utilizadas no Serviço de Cirurgia Plástica são 
atraentes. 

1     2     3     4     5     6     7 

61. A iluminação no Serviço de Cirurgia Plástica é adequada 
para este tipo de ambiente. 

 

1     2     3     4     5     6     7 

62. O projeto do 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 

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 
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66. O Serviço de Cirurgia Plástica trabalha bem com outros 
prestadores de serviço (ex.: 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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Apêndices   

 

 

106 

APÊNDICE 6 - Quadro Adaptação Cultural. 

 

   
 

 

DÚVIDAS DOS 
PACIENTES 

 

 
LMF 

 
EKH 

 
PRO 

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

 

    

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

 

    

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

 

Aqui uma dúvida dos 
pacientes: “Serviço de 
Cirurgia Plástica” – eles 
não sabem diferenciar 
HOSPITAL de SERVIÇO 
DE CIRURGIA – eles 
perguntam:  
“serviço é só o médico?” 
“o hospital é de alto 
padrão?” 
 

   

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

 

 
 

   

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

 

    

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

 

    

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

 

    

8. Acredito que os 
resultados do meu 
tratamento são os 
melhores que podem ser 
alcançados. 
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9. Estou satisfeito que meu 
tratamento tenha 
produzido o melhor 
resultado possível. 

 

    

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

 

    

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

 

    

12. Tenho feito comentários 
positivos sobre o Serviço 
de Cirurgia Plástica para 
a minha família e amigos. 

 

    

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

 

    

14. Não desejo mudar de 
Serviço de Cirurgia 
Plástica. 

 

    

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

 
 

    

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

 

    

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. 

 

    

19. Estou satisfeito com o 
entrosamento que tenho 
com a equipe do Serviço 
de Cirurgia Plástica. 
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20. A qualidade do 
tratamento que recebo no 
Serviço de Cirurgia 
Plástica é excelente. 

 

    

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

 

    

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

 

    

23. Acho que o ambiente 
físico no Serviço de 
Cirurgia Plástica é 
excelente. 

 

Aqui outra dúvida dos 
pacientes:  
“Ambiente físico do 
Hospital como um todo?” 
 
“Ambiente físico apenas 
do ambulatório?” 
 
 

   

24. Estou impressionado com 
a qualidade do ambiente 
físico do Serviço de 
Cirurgia Plástica.  

 

    

25. O ambiente físico do 
Serviço de Cirurgia 
Plástica é de alto padrão. 

 

    

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

 

    

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

 

    

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

 

    

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

 

    

30. A equipe do Serviço de 
Cirurgia Plástica me trata 
como uma pessoa e não 
apenas como um 
número. 
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31. Sinto que a equipe do 
Serviço de Cirurgia 
Plástica compreende as 
minhas necessidades. 

 

    

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

 

    

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

 

Mais uma dúvida dos 
pacientes:  
 
“personalizada?” 
 
 
 

   

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

 

    

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

 

    

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

 

    

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

 

    

38. Às vezes, a equipe e eu 
fazemos brincadeiras, 
rimos, ou fazemos piadas 
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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41. Eu me sinto esperançoso 
por ter feito o tratamento 
no Serviço de Cirurgia 
Plástica. 

 

    

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

 

    

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

 

Mais uma dúvida dos 
pacientes:  
 
“não fiz Cirurgia Plástica 
por causa da minha 
saúde, fiz por causa da 
minha auto-estima!” 
 
 

   

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

 

    

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

 

    

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

 

    

47. Pode-se confiar que a 
equipe do Serviço de 
Cirurgia Plástica é bem 
treinada e qualificada. 

 

    

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

 

    

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

 

    

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

 
 
 
 

Dúvida dos pacientes: 
 
“no Hospital como um 
todo?” 
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51. O ambiente do Serviço de 
Cirurgia Plástica é 
agradável. 

 

    

52. Eu gosto da “sensação” 
do ambiente no Serviço 
de Cirurgia Plástica. 

 

    

53. O Serviço de Cirurgia 
Plástica tem um ambiente 
atraente. 

 

    

54. A temperatura no interior 
do Serviço de Cirurgia 
Plástica é agradável.  

 

    

55. O Serviço de Cirurgia 
Plástica tem um cheiro 
agradável. 

 

    

56. Os móveis do Serviço de 
Cirurgia Plástica são 
confortáveis. 

 

Dúvida dos pacientes: 
 
“móveis do Ambulatório, 
do quarto, da recepção?” 
 
 

   

57. Eu gosto do estilo visual 
do Serviço de Cirurgia 
Plástica. 

 

    

58. O Serviço de Cirurgia 
Plástica parece ser 
atraente. 

 

    

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

 

    

60. As cores utilizadas no 
Serviço de Cirurgia 
Plástica são atraentes. 

    

61. A iluminação no Serviço 
de Cirurgia Plástica é 
adequada para este tipo 
de ambiente. 

 

    

62. O projeto do Serviço de 
Cirurgia Plástica é 
acolhedor para o 
paciente. 

 

    

63. O tempo de espera no 
Serviço de Cirurgia 
Plástica é o mínimo 
possível. 
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64. Em geral, as consultas no 
Serviço de Cirurgia 
Plástica são atendidas no 
horário marcado. 

 

    

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

 

    

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

 

Dúvida dos pacientes: 
 
“quem são os 
prestadores de 
serviço??” 
 
A maioria dos pacientes 
ignora. 
 
 
 

   

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

 

    

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

 

    

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

 

    

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

 

    

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

 

Dúvida dos pacientes: 
 
“que grupos e programas 
são estes?” 
 
 

   

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

 

    

73. O Serviço de Cirurgia 
Plástica oferece aos 
pacientes serviços que 
vão além do tratamento 
médico. 
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APÊNDICE 7 - Instruções específicas para aplicação da Escala. 

 

I N S T R U Ç Õ E S  

 

Nós precisamos saber qual a sua opinião sobre os vários 

serviços prestados pela Cirurgia Plástica. 

 

Não existe resposta certa ou errada.  

 

O importante é a sua opinião.  

 

Seu nome não vai aparecer. 

 

Para cada uma das frases escolha um número, conforme a legenda 

abaixo: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DISCORDO 

TOTALMENTE 

 

 

 

 

 

 

INDIFERENTE 

(NEUTRO) 

 

 

 

 

 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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APÊNDICE 8 

Descrição da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde (1ª aplicação) 

Escala de Qualidade   n Média DP Mín. 1º Q Mediana 3º Q Máx. 

Qualidade atribuída ao serviço         

Pergunta 1 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 2 86 6 1,2 1 6 7 7 7 

Pergunta 3 86 6 1,1 2 6 7 7 7 

Pergunta 4 86 6 1,1 1 6 7 7 7 

Satisfação com os serviços         

Pergunta 5 86 7 1,0 2 7 7 7 7 

Pergunta 6 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 7 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 8 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

Pergunta 9 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Intenções comportamentais         

Pergunta 10 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 11 86 7 0,9 2 7 7 7 7 

Pergunta 12 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 13 86 7 0,7 2 7 7 7 7 

Pergunta 14 86 7 0,7 4 7 7 7 7 

Pergunta 15 86 7 0,7 3 7 7 7 7 

Pergunta 16 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Qualidade das relações interpessoais         

Pergunta 17 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 18 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 19 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Qualidade técnica         

Pergunta 20 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 21 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 22 86 7 0,9 2 7 7 7 7 

Qualidade do ambiente         

Pergunta 23 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Pergunta 24 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Pergunta 25 86 6 1,6 1 6 7 7 7 

Qualidade administrativa         

Pergunta 26 86 7 0,9 2 7 7 7 7 

Pergunta 27  86 7 1,0 2 6 7 7 7 

Pergunta 28 86 7 0,7 4 7 7 7 7 

Interação         

Pergunta 29 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 30 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 31 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 32 86 7 0,7 2 7 7 7 7 

Pergunta 33 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 34 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 35 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 36 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 37 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Relacionamentos         

Pergunta 38 86 6 2,0 1 5 7 7 7 

Pergunta 39 86 5 2,2 1 4 6 7 7 

Pergunta 40 86 6 1,3 1 7 7 7 7 

Continua na próxima página 
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Continuação         

Resultado         

Pergunta 41 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 42 86 7 0,7 4 7 7 7 7 

Pergunta 43 86 7 0,7 4 7 7 7 7 

Pergunta 44 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 45 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 46 86 7 1,2 1 7 7 7 7 

Qualificação         

Pergunta 47 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 48 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 49 86 7 0,6 4 7 7 7 7 

Pergunta 50 86 7 0,7 2 7 7 7 7 

Ambiente         

Pergunta 51 86 6 1,0 3 6 7 7 7 

Pergunta 52 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Pergunta 53 86 6 1,7 1 5 7 7 7 

Pergunta 54 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Pergunta 55 86 6 1,6 1 5 7 7 7 

Estética e funcionalidade         

Pergunta 56 86 6 1,7 1 5 7 7 7 

Pergunta 57 86 6 1,5 1 5 7 7 7 

Pergunta 58 86 6 1,6 1 5 7 7 7 

Pergunta 59 86 6 1,7 1 5 6 7 7 

Pergunta 60 86 6 1,2 1 6 7 7 7 

Pergunta 61 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

Pergunta 62 86 6 1,8 1 5 7 7 7 

Pontualidade         

Pergunta 63 86 5 2,3 1 4 7 7 7 

Pergunta 64 86 6 2,0 1 4 7 7 7 

Operação         

Pergunta 65 86 5 2,5 1 4 7 7 7 

Pergunta 66 86 6 1,9 1 4 7 7 7 

Pergunta 67 86 7 1,0 3 7 7 7 7 

Pergunta 68 86 7 1,2 1 7 7 7 7 

Pergunta 69 86 7 1,2 1 7 7 7 7 

Pergunta 70 86 7 0,9 3 7 7 7 7 

Apoio         

Pergunta 71 86 4 2,6 1 1 4 7 7 

Pergunta 72 86 4 2,6 1 1 5 7 7 

Pergunta 73 86 4 2,7 1 1 6 7 7 

n: Número de observações; DP: Desvio-padrão; Mín: Mínimo; 1ºQ: 1ºQuartil; 3ºQ: 

3ºQuartil; Máx: Máximo. 
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APÊNDICE 9 

Descrição da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde (2ª aplicação) 

 

Escala de Qualidade   n Média DP Mín. 1º Q Mediana 3º Q Máx. 

Qualidade atribuída ao serviço         

Pergunta 1 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 2 86 7 1,1 1 6 7 7 7 

Pergunta 3 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 4 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Satisfação com os serviços         

Pergunta 5 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 6 86 7 0,7 2 7 7 7 7 

Pergunta 7 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 8 86 7 1,2 1 7 7 7 7 

Pergunta 9 86 7 1,3 1 7 7 7 7 

Intenções comportamentais         

Pergunta 10 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 11 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 12 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 13 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 14 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 15 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 16 86 7 0,9 2 7 7 7 7 

Qualidade das relações interpessoais         

Pergunta 17 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 18 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 19 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Qualidade técnica         

Pergunta 20 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 21 86 7 0,9 2 7 7 7 7 

Pergunta 22 86 7 1,0 2 7 7 7 7 

Qualidade do ambiente         

Pergunta 23 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

Pergunta 24 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

Pergunta 25 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

Qualidade administrativa         

Pergunta 26 86 7 0,8 4 7 7 7 7 

Pergunta 27  86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 28 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Interação         

Pergunta 29 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 30 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 31 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 32 86 7 0,8 1 7 7 7 7 

Pergunta 33 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Pergunta 34 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 35 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 36 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 37 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Continua na próxima página 
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Continuação         

Relacionamentos         

Pergunta 38 86 6 2,1 1 5 7 7 7 

Pergunta 39 86 5 2,2 1 4 6 7 7 

Pergunta 40 86 6 1,7 1 6 7 7 7 

Resultado         

Pergunta 41 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 42 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 43 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 44 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 45 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 46 86 7 0,9 1 7 7 7 7 

Qualificação         

Pergunta 47 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 48 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

Pergunta 49 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

Pergunta 50 86 7 0,9 2 7 7 7 7 

Ambiente         

Pergunta 51 86 6 1,1 2 6 7 7 7 

Pergunta 52 86 6 1,3 1 6 7 7 7 

Pergunta 53 86 6 1,6 1 5 7 7 7 

Pergunta 54 86 6 1,3 1 5 7 7 7 

Pergunta 55 86 6 1,4 1 5 7 7 7 

Estética e funcionalidade         

Pergunta 56 86 6 1,7 1 5 7 7 7 

Pergunta 57 86 6 1,5 1 5 7 7 7 

Pergunta 58 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Pergunta 59 86 6 1,7 1 5 7 7 7 

Pergunta 60 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

Pergunta 61 86 6 1,2 1 6 7 7 7 

Pergunta 62 86 6 1,5 1 6 7 7 7 

Pontualidade         

Pergunta 63 86 6 1,8 1 5 7 7 7 

Pergunta 64 86 6 1,8 1 5 7 7 7 

Operação         

Pergunta 65 86 5 2,4 1 4 7 7 7 

Pergunta 66 86 6 1,6 1 4 7 7 7 

Pergunta 67 86 7 0,9 3 7 7 7 7 

Pergunta 68 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 69 86 7 1,1 1 7 7 7 7 

Pergunta 70 86 7 1,2 1 7 7 7 7 

Apoio         

Pergunta 71 86 4 2,5 1 1 4 7 7 

Pergunta 72 86 4 2,5 1 1 4 7 7 

Pergunta 73 86 5 2,5 1 1 5 7 7 

n: Número de observações; DP: Desvio-padrão; Mín: Mínimo; 1ºQ: 1ºQuartil; 3ºQ: 3ºQuartil; Máx: 

Máximo. 
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APÊNDICE 10 

 

Descrição das perguntas da escala SERVQUAL 

 
SERVQUAL   n Média DP Mín. 1º Q Mediana 3º Q Máx. 

1-Equipamentos modernos 86 6 1,1 2 6 7 7 7 

2-Instalações físicas visualmente atraentes 86 6 1,9 1 4 7 7 7 

3-Funcionários com boa aparência 86 7 0,5 4 7 7 7 7 

4-Instalações de acordo com serviço oferecido 86 6 1,4 1 6 7 7 7 

5-Cumpre determinado prazo 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

6-SCP é solidário e prestativo 86 7 0,8 2 7 7 7 7 

7-SCP é confiável 86 7 0,5 4 7 7 7 7 

8-SCP fornece serviços no prazo prometido 86 7 1,0 1 7 7 7 7 

9-SCP mantém registros atualizados 86 6 1,8 1 6 7 7 7 

10-Não comunica exatamente o fim dos serviços 86 2 1,6 1 1 1 1 7 

11-Não é atendido imediatamente 86 2 1,6 1 1 1 2 7 

12-Funcionários nem sempre estão dispostos a ajudar 86 1 1,1 1 1 1 1 7 

13-Funcionários ocupados para responder no momento 86 2 1,2 1 1 1 1 7 

14-Confiar nos funcionários  86 7 1,0 1 7 7 7 7 

15-Seguro nas transações com os funcionários  86 7 0,7 2 7 7 7 7 

16-Funcionários são gentis 86 7 0,8 3 7 7 7 7 

17-Funcionários recebem apoio para executar tarefas 86 7 0,6 4 7 7 7 7 

18-SCP não dá atenção individual 86 1 0,8 1 1 1 1 6 

19-Funcionários não dão atenção personalizada 86 1 1,2 1 1 1 1 7 

20-Funcionários não sabem das necessidades do cliente  86 2 1,2 1 1 1 1 7 

21-SCP não está interessado no bem estar do paciente 86 1 0,6 1 1 1 1 4 

22-SCP não opera em horários convenientes  86 2 1,5 1 1 1 1 7 

n: Número de observações; DP: Desvio-padrão; Mín: Mínimo; 1ºQ: 1ºQuartil; 3ºQ: 3ºQuartil; Máx: 

Máximo. 
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APÊNDICE 11 

 

Descrição do escore total da Escala de Qualidade de Serviços de Saúde e 

SERVQUAL 

 
Questionários   

N 

Média DP Mín. 1º Q Mediana 3º Q Máx. 

Questionário completo         

Escala de Qualidade (73 perguntas)         

1ª aplicação 86 462,6 6,0 161,0 448,0 481,0 496,3 511,0 

2ª aplicação 86 464,9 6,4 154,0 453,8 484,5 499,0 511,0 

SERVQUAL (22 perguntas) 86  98,4 6,6 82,0 94,0 100,0 100,0 123,0 

Questionário com perguntas equivalentes         

Escala de Qualidade (18 blocos)         

1ª aplicação 86 74,3 4,6 60,4 72,0 75,1 78,0 86,4 

SERVQUAL (18 blocos) 86 76,7 5,7 60,0 73,0 78,0 78,0 99,0 
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ANEXO 1 - Escala de Dagger, Sweeney e Johnson, 2007. 
 

Versão Original 

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. 

ED The quality of the service provided at the clinic is impressive. 

EM The service provided by the clinic is of a high standard. 

EJ I believe the clinic offers service that is superior in every way. 

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

EC My feelings towards the clinic are very positive. 

EF I feel good about coming to this clinic for my treatment. 

EL Overall I am satisfied with the clinic and the service it provides. 

EO I feel satisfied that the results of my treatment are the best that can be achieved. 

EP The extent to which my treatment has produced the best possible outcome is satisfying. 

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. 

EE I would highly recommend the clinic to other patients. 

EG I intend to continue having treatment, or any follow-up care I need, at this clinic. 

EN I have no desire to change clinics. 

EI I intend to follow the medical advice given to me at the clinic. 

EH I am glad I have my treatment at this clinic rather than somewhere else. 

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. 

AH The interaction I have with the staff at the clinic is excellent. 

AP I feel good about the interaction I have with the staff at the clinic. 

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

DD The quality of the care I receive at the clinic is excellent. 

DI The care provided by the clinic is of a high standard. 

DN I am impressed by the care provided at the clinic. 

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

BF I believe the physical environment at the clinic is excellent. 

BO I am impressed with the quality of the clinic’s physical environment. 

BK The physical environment at the clinic is of a high standard. 

Administrative quality (McDougall and Levesque 1994) 

CD The administration system at the clinic is excellent. 

CO The administration at the clinic is of a high standard. 

CL I have confidence in the clinic’s administration system. 
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Interaction 

AJ The staff at the clinic always listen to what I have to say. 

AK The clinic’s staff treat me as an individual and not just a number. 

AE I feel the staff at the clinic understand my needs. 

AA The staff at the clinic are concerned about my well-being. 

AI I always get personalised attention from the staff at the clinic. 

AN I find it easy to discuss things with the staff at the clinic. 

AC The staff at the clinic explain things in a way that I can understand. 

AG The staff at the clinic are willing to answer my questions. 

AM I believe the staff at the clinic care about me. 

Relationship 

AO The staff and I sometimes kid around, laugh, or joke with each other like close friends. 

AL The staff and I talk about the things that are happening in our lives, and not just about my medical condition. 

AB I have built a close relationship with some of the staff at the clinic. 

Outcome 

DA I feel hopeful as a result of having treatment at the clinic. 

DJ Coming to the clinic has increased my chances of improving my health. 

DE I believe my future health will improve as a result of attending the clinic. 

DB I believe having treatment at the clinic has been worthwhile. 

DG I leave the clinic feeling encouraged about my treatment. 

DK I believe the results of my treatment will be the best they can be. 

Expertise 

DF You can rely on the staff at the clinic to be well trained and qualified. 

DL The staff at the clinic carry out their tasks competently. 

DH I believe the staff at the clinic are highly skilled at their jobs. 

DM I feel good about the quality of the care given to me at the clinic. 

Atmosphere 

BA The atmosphere at the clinic is pleasing. 

BG I like the “feel” of the atmosphere at the clinic. 

BM The clinic has an appealing atmosphere. 

BI The temperature at the clinic is pleasant. 

BN The clinic smells pleasant. 
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Tangibles 

BB The furniture at the clinic is comfortable. 

BC I like the layout of the clinic. 

BE The clinic looks attractive. 

BL I like the interior decoration (e.g., style of furniture) at the clinic. 

BQ The color scheme at the clinic is attractive. 

BP The lighting at the clinic is appropriate for this setting. 

BH The design of the clinic is patient friendly. 

Timeliness 

CB The clinic keeps waiting time to a minimum. 

CH Generally, appointments at the clinic run on time. 

Operation 

CC The clinic’s records and documentation are error free (e.g., billing). 

CE The clinic works well with other service providers (e.g., pathology). 

CF I believe the clinic is well-managed. 

CI The registration procedures at the clinic are efficient. 

CN The discharge procedures at the clinic are efficient. 

CA The clinic’s opening hours meet my needs. 

Support 

CG The clinic frequently runs support groups and programs for patients. 

CM The clinic provides patients with an excellent range of support services. 

CJ The clinic provides patients with services beyond medical treatment. 
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ANEXO 2 – Solicitação aos autores da Escala de Dagger, Sweeney e 

Johnson, 2007. 
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ANEXO 3 – Resposta dos autores da Escala de Dagger, Sweeney e 

Johnson, 2007. 
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ANEXO 4 – Autorização da Diretoria do Hospital das Clínicas Samuel 

Libânio. 
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ANEXO 5 – Escala SERVQUAL 
 
 

SERVQUAL           NÚMERO: ...........................................         DATA: .......... / .......... 2010 
 

ORIENTAÇÕES: Os enunciados a seguir relacionam-se às suas impressões sobre o Serviço de Cirurgia Plástica do 
Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Para cada enunciado, por favor diga em que grau você acredita que o 
Serviço de Cirurgia Plástica tenha a característica descrita pelo enunciado. Um círculo no 7 significa que você 
concorda inteiramente que o Serviço de Cirurgia Plástica apresenta aquela característica, e um círculo no 1 
significa que você discorda totalmente. Você pode circular qualquer um dos números intermediários que 
indique o seu grau de concordância. Não há respostas certas ou erradas – estamos interessados apenas no 
número que melhor represente suas percepções sobre o Serviço de Cirurgia Plástica. 

 

P1  O Hospital Samuel Libânio - Serviço de Cirurgia Plástica possui 
equipamentos modernos. 

1     2     3     4     5     6     7 

P2  As instalações físicas do Hospital Samuel Libânio - Serviço de Cirurgia 
Plástica são visualmente atraentes. 

1     2     3     4     5     6     7 

P3  Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica vestem-se bem e têm boa 
aparência. 

1     2     3     4     5     6     7 

P4  A aparência das instalações físicas do Hospital Samuel Libânio - Serviço 
de Cirurgia Plástica está de acordo com o tipo de serviço oferecido. 

1     2     3     4     5     6     7 

P5  Quando o Serviço de Cirurgia Plástica compromete-se a fazer algo em 
um determinado prazo, ele o cumpre. 

1     2     3     4     5     6     7 

P6  Quando você tem problemas, o Serviço de Cirurgia Plástica é solidário e 
prestativo. 

1     2     3     4     5     6     7 

P7  O Serviço de Cirurgia Plástica é confiável. 1     2     3     4     5     6     7 

P8  O Serviço de Cirurgia Plástica fornece seus serviços no prazo prometido. 1     2     3     4     5     6     7 

P9  O Serviço de Cirurgia Plástica mantém seus registros atualizados. 1     2     3     4     5     6     7 

P10  O Serviço de Cirurgia Plástica não comunica aos clientes exatamente 
quando os serviços estarão concluídos. 

1     2     3     4     5     6     7 

P11  Você não é atendido imediatamente pelos funcionários do Serviço de 
Cirurgia Plástica.  

1     2     3     4     5     6     7 

P12  Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica nem sempre estão 
dispostos a ajudar os clientes. 

1     2     3     4     5     6     7 

P13  Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica são muito ocupados para 
responder prontamente às solicitações dos clientes. 

1     2     3     4     5     6     7 

P14  Você pode confiar nos funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica. 1     2     3     4     5     6     7 

P15  Você sente-se seguro em suas transações com os funcionários do 
Serviço de Cirurgia Plástica. 

1     2     3     4     5     6     7 

P16  Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica são gentis. 1     2     3     4     5     6     7 

P17  Os funcionários recebem apoio adequado do Serviço de Cirurgia 
Plástica para bem executar suas tarefas. 

1     2     3     4     5     6     7 

P18  O Serviço de Cirurgia Plástica não dá a você atenção individual. 1     2     3     4     5     6     7 

P19  Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica não dão a você atenção 
personalizada. 

1     2     3     4     5     6     7 

P20  Os funcionários do Serviço de Cirurgia Plástica não sabem quais são as 
suas necessidades. 

1     2     3     4     5     6     7 

P21  O Serviço de Cirurgia Plástica não está profundamente interessado no 
seu bem estar. 

1     2     3     4     5     6     7 

P22  O Serviço de Cirurgia Plástica não opera em horários convenientes para 
todos os seus clientes. 

1     2     3     4     5     6     7 
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