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RESUMO 

A busca por melhores alternativas na gestão de empreendimentos fez com que os líderes 

das organizações fossem gradualmente revendo suas posições estratégicas e práticas. A ênfase 

na qualidade fez com que mudassem os relacionamentos dentro das organizações, com o 

intuito de priorizar as necessidades dos clientes. 

As instituições públicas, trilhando o mesmo caminho das empresas de saúde privada, 

vêm por meio de Programas de Qualidade, atender às expectativas dos pacientes a custos 

mínimos. 

O presente estudo teve por objetivo auxiliar a Clínica de Hipertensão do Serviço de 

Cardiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco no 

reconhecimento dos fatores críticos de sucesso, fornecendo subsídios para o desenvolvimento 

de uma estratégia que possa priorizar as necessidades dos seus pacientes. 

Com esse propósito, foi desenvolvido um instrumento de pesquisa que foi aplicado aos 

pacientes que freqüentam a Clínica de Hipertensão, a fim de que eles pudessem expressar a 

sua opinião sobre a qualidade dos serviços de saúde oferecidos pela referida clínica. 

Analisando os dados coletados por meio de métodos estatísticos, tais como técnicas e 

ferramentas de estatística descritiva e inferencial, foi possível tirar conclusões a respeito da 

percepção dos pacientes sobre o assunto. 

Acredita-se que, conhecedores das expectativas dos pacientes quanto à prestação de um 

serviço de saúde de qualidade, os gestores podem dispor de informações suficientes para 

auxiliá-los na tomada de decisão quanto à implantação de uma estratégia gerencial. 

Por meio da analise e interpretação dos dados, pôde-se observar que os aspectos 

considerados mais importantes pelos pacientes para que a Clínica de Hipertensão do Serviço 

de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco possa atingir 

um nível de excelência em seu atendimento são: os pacientes apontaram a qualidade do 

atendimento do serviço prestado, em detrimento da infra-estrutura, como sendo o fator mais 

importante para que se possa atingir um nível de excelência e que os pacientes entrevistados 

destacam grande importância à questão de treinamento como forma de aprimorar a qualidade 

do atendimento prestado. 
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ABSTRACT 

The searching for better alternatives in the enterprise management has made the 

organizations chairman rethink about their strategic positions and practices. The emphasis in 

quality has changed the relationship inside the corporations intending to fulfilled the 

customers needs. The public institutions has followed the same path of the private health 

companies which has attended expectations of the patients minimizing the costs. This study 

intends to assist the Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco to recognize the critical factors to achieve 

the success and giving them subsidies to develop one strategy to better understand the needs 

of the patients. With this purpose was developed one research instrument that was applied on 

the patients of the Clínica de Hipertensão so they could express their opinion about the quality 

of the healthy services offered by the clinic. Analyzing the data collected through statistical 

methods, such as statistical tools and techniques it was possible to conclude about the 

perception of the patients about the subject. 

We belief that acquiring the knowledge  of the patients expectations about a good health 

service, the managers can dispose of enough information to auxiliate them when it comes to 

introducing a management strategy. 

Using analysis and data interpretation, it was possible to observe that the most important 

aspects considered by the patients to which the Hypertension Clinics of the Cardiology 

Service of the Pernambuco Federal University Clinics Hospital can achieve a level of 

excellence in it’s services are: the structure, quality of the service in a higher level of 

importance so it can be achieved a level of excellence  and staff training to improve the 

quality of the given service. 
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1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo serão abordados de forma geral os principais aspectos que norteiam este 

trabalho. Serão apresentados a justificativa, o objetivo geral, os objetivos específicos e a 

estrutura da dissertação, além da apresentação da organização onde será realizada a aplicação 

deste trabalho. 

1.1 Justificativa 

A partir de 1990, a abertura econômica oriunda da globalização tem provocado em todo 

o mundo uma busca por melhores alternativas na gestão de empreendimentos. A mudança de 

foco de um mercado, em que a presença dos fornecedores predominava, para outro em que os 

clientes predominam, exigiu que os líderes das organizações fossem gradualmente revendo 

suas posições, estratégias e práticas. A concorrência intensificada e a nova ênfase na 

qualidade começaram a mudar os relacionamentos dentro das organizações. Atender às 

necessidades dos clientes tornou-se a prioridade. 

Dentro desse contexto, apresentam-se as organizações prestadoras de serviços de saúde, 

as quais buscam nos Programas de Qualidade alcançar os resultados esperados a custos 

mínimos. Sendo assim, gestores da área de saúde perceberam que o não-investimento em 

programas de qualidade resultaria não apenas em desperdício financeiro, material e 

tecnológico, mas também em perdas humanas (Mezomo, 2001). 

Acredita-se que os profissionais da área de saúde busquem, com a implantação de 

Sistemas de Qualidade Contínua, atender às expectativas dos usuários, a fim de que sejam 

atingidos os objetivos de cada instituição. 

Sendo assim, a identificação e analise dos fatores críticos de sucesso, apontados pelos 

pacientes, deverão indicar os aspectos mais importantes e os que apesar de serem importantes 

não são considerados prioritários para a prestação de um serviço de qualidade. 

Considerando os aspectos expostos, o presente estudo tem como objetivo auxiliar a 

Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco no reconhecimento dos fatores críticos de sucesso, fornecendo 

subsídios para o desenvolvimento de uma estratégia que possa tornar o seu processo produtivo 

mais eficaz e eficiente, dentro de uma perspectiva de priorizar as necessidades dos seus 

clientes, de forma a atingir a satisfação dos mesmos. 
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1.2 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é identificar os fatores críticos de sucesso para a Clínica 

de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

de Pernambuco, dentro da perspectiva de auxiliar os gestores a definirem estratégias e 

prioridades para atendê-los e alcançar assim a satisfação dos clientes. 

Para a consecução do objetivo geral é necessário: 

• identificar os modelos gerenciais existentes sobre estratégia competitiva; 

• desenvolver um instrumento de pesquisa de campo a ser aplicado no Hospital das 

Clinicas; 

• identificar os fatores críticos de sucesso segundo a visão dos seus clientes; 

• desenvolver uma proposta de formulação de estratégia e de avaliação de desempenho.   

1.3 O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 

O Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é uma 

Instituição vinculada ao Ministério da Educação e tem como função básica apoiar o ensino de 

graduação e pós-graduação do Centro de Ciências da Saúde (CCS), atuando como hospital – 

escola e centro de pesquisa científica em várias áreas da Medicina, orientando 

operacionalmente para o ensino, pesquisa e extensão voltada para a assistência à população, o 

qual desempenha importante papel como Hospital Referencial no Estado de Pernambuco. 

No âmbito da assistência, o Hospital das Clínicas da UFPE integra o Sistema Único de 

Saúde (SUS) do Estado de Pernambuco, prestando serviços médico-hospitalares à população 

do Estado de Pernambuco e da Região Nordeste, desde o atendimento ambulatorial até o 

atendimento de serviços médicos especializados. 

O Hospital das Clínicas da UFPE é um hospital de referência em vários setores, pela sua 

excelência em tratar patologias de alta complexidade, constituindo-se num importante centro 

de realização de projetos de pesquisa, em especial nas áreas de doenças tropicais e endêmicas, 

além da realização de estudos relativos ao transplante de fígado. Sua atuação é fundamental 

como hospital–escola no desenvolvimento do conhecimento por meio do ensino, contribuindo 

de forma significativa para a formação de profissionais de saúde. 

Atualmente, a UFPE oferece cursos para 1.147 alunos de graduação e 145 alunos de 

pós-graduação utilizando a infra-estrutura do Hospital das Clínicas. A sua unidade de 

graduação e pós-graduação conta com 240 professores de alto nível de formação profissional, 

com cursos de stricto sensu e lato sensu em centros de ensino avançado em diversas áreas de 
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especializações médicas. Para apoiar as atividades desse quadro efetivo de médicos, o 

Hospital das Clínicas da UFPE dispõe de 1.448 funcionários, entre médicos, técnicos e 

pessoal administrativo. 

No ano de 2003, o Hospital das Clínicas contou com uma instalação física dotada de 

unidade de internação com 387 leitos, que serão ampliados para 500 a partir da conclusão das 

obras em execução, sendo 450 dedicados ao Convênio SUS e 50 destinados ao atendimento a 

outros Convênios. Dispõe também de 147 unidades ambulatoriais com consultório; 14 salas 

com Centro Cirúrgico e Obstétrico; 12 leitos na Unidade de Terapia Intensiva, dos quais 8 

para adultos e 4 para crianças; 12 consultórios no Serviço de Pronto Atendimento (SPA), 4 

anfiteatros e 22 salas de aula, dentre outros. 

1.4 Histórico da Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital 

das Clínicas da UFPE 

A Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFPE foi criada em 1991 após 

duas oportunidades surgidas para estágio que o Prof. Hilton Chaves realizou (na qualidade de 

bolsista do British Council) no Reino Unido nos anos de 1989 e 1991 nos Hospitais St. 

Batholomew´s e St. Mary´s, respectivamente, na cidade de Londres.  O estágio no St. Mary´s 

teve a peculiaridade de haver naquela instituição, uma Clínica de Hipertensão (Peart-Rose 

Hypertension Clinic) onde se aborda o indivíduo hipertenso de forma multidisciplinar, com 

importante atuação do corpo de enfermagem, extremamente treinado para atuar junto aos 

pacientes freqüentadores da Clínica, sobretudo quanto às recomendações para Modificações 

do Estilo de Vida (controles rigorosos da pressão arterial, do peso corporal e dos distúrbios 

das gorduras sanguíneas – dislipidemias - , estímulo ao aumento da atividade física ou 

combate ao sedentarismo, redução da ingestão exagerada de bebidas alcoólicas, abandono do 

saleiro à mesa e estímulo à uma vida mais saudável sem o vício de fumar cigarros).  Este 

exemplo vivido durante o estágio do Prof. Hilton Chaves, além de tê-lo estimulado para no 

seu retorno criar programa semelhante na UFPE, fez com que novos horizontes se abrissem 

no que tange à prevenção das doenças cardiovasculares por meio das modificações do estilo 

de vida, de forma pioneira no norte-nordeste do Brasil. Quando do seu retorno ao Brasil, 

encontrou outros profissionais da área de saúde (enfermeira, nutricionista, assistente social) e, 

juntos, decidiram dar início a um programa de combate à hipertensão arterial de forma 

interdisciplinar nos moldes do Programa londrino, o qual funciona até os dias de hoje com 

abordagem diversificada de ambulatório (consultas aprazadas a cada 3 ou 4 meses), 
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solicitação de exames de rotina, pelo menos, 1 vez ao ano, formação de grupos operativos 

facilitados pela psicóloga do programa e, atividade de extensão com os hipertensos que 

realizam uma Caminhada da Saúde anual  no próprio campus da UFPE, com o seu término na 

concha acústica onde é servido café da manhã à base de frutas regionais e sucos. Tal atividade 

tem a finalidade maior de produzir impacto na sociedade pernambucana no sentido de mostrar 

à população em geral, a importância da atividade física regular e de uma alimentação saudável 

para não apenas os portadores de hipertensão, mas também para qualquer cidadão isento de 

hipertensão que queira se prevenir contra as doenças cardiovasculares.  Há quatro anos, o 

mentor da Clínica de Hipertensão do HC-UFPE, decidiu ainda fundar no estado de 

Pernambuco, a primeira Associação Pernambucana de Assistência aos Portadores de 

Hipertensão (ASPAH). Trata-se de uma organização não-governamental, sem fins lucrativos 

com o objetivo maior de defender os interesses políticos dos indivíduos hipertensos e de seus 

familiares. Toda a diretoria da ASPAH é composta de portadores de hipertensão arterial.   

1.5 Perfil socioeconômico da população que freqüenta a Clínica de 

Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco 

A Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco possui, atualmente, em média 2.500 pacientes, segundo 

a pesquisa realizada pelo Serviço Social do Hospital das Clínicas, no período compreendido 

entre abril de 1991 e março de 1995, quando foram entrevistados 661 pacientes. Essa 

população apresentava o seguinte perfil socioeconômico: 

• sexo – 71%  feminino 
                 29%  masculino 

• procedência – 88% da capital e área metropolitana 
                12% do interior do Estado 

• escolaridade – 37% analfabeto 
                44% ensino fundamental 
                16% ensino médio 
                  3% ensino superior 

• estado civil – 63% casado ou com parceiro fixo 
               23% solteiro sem parceiro fixo 
               14% viúvo sem parceiro fixo 
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1.6 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho consta de quatro capítulos, além do presente. 

No Capítulo 2 é abordado o problema que gerou a pesquisa, bem como a síntese da base 

conceitual adotada neste trabalho. Também é apresentada uma síntese da base conceitual 

necessária para desenvolver o estudo. 

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia a ser empregada para a realização do 

presente trabalho de pesquisa, e também o modelo adotado para a coleta dos dados 

necessários à identificação dos fatores críticos. 

No Capítulo 4 são apresentados os resultados atingidos por este trabalho, bem como 

uma discussão sobre eles.  

Finalmente, no Capítulo 5, são apresentadas as conclusões do trabalho. 
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2. GESTÃO DA QUALIDADE NA SAÚDE 

Este capítulo é composto pela apresentação do problema que motivou a realização deste 

trabalho de pesquisa e pela base conceitual, a qual é composta pela fundamentação teórica que 

deu suporte ao trabalho, a qual consiste na abordagem de temas como: qualidade, serviço, 

sistema de produção na área de saúde e estratégia competitiva. 

2.1 O setor de serviços de saúde 

Pensar em qualidade na área de serviço de saúde é buscar incessantemente melhores 

resultados na saúde de um paciente, no desenvolvimento de pesquisas para a cura de doenças, 

na melhoria da qualidade de vida das pessoas, ou seja, o bem estar físico e mental. Assim, tal 

preocupação acompanha a humanidade há bastante tempo, porém, a utilização da metodologia 

do gerenciamento da qualidade no serviço de saúde é algo recente. No entanto, autores como 

Deming e Juran já discutiam em suas obras a possibilidade de utilização de métodos 

estatísticos na área de serviços de saúde (Nogueira, 1996). 

O trabalho pioneiro de utilização do modelo de melhoria contínua da qualidade na área 

de saúde, centrando em dados estatísticos e gráficos, deve-se a Nightingale, em 1854. A 

aplicação do método de qualidade contínua no Hospital de Scutari, na Guerra da Criméia, 

conseguiu reduzir a taxa de mortalidade de 42.7% para 2.2% (Nogueira, 1996). 

Foi criada, em 1975, a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations 

(JCAHCO), (Comissão de Creditação para Organizações de Saúde), comissão responsável 

pelo desenvolvimento de métodos para a avaliação da documentação da qualidade nas 

organizações de saúde dos Estados Unidos (Nogueira, 1996). 

Berwick, da Universidade de Harvard, desenvolveu e coordenou, em 1987, um projeto 

para a aplicação dos conceitos sobre a Gestão da Qualidade Total na área de saúde, com o 

intuito de obter os mesmos resultados positivos apresentados pelo setor industrial. Os 

resultados observados foram: melhoria da qualidade; diminuição de custos e aumento da 

produtividade (Nogueira, 1996). 

Nos últimos vinte anos, os clientes vêm cada vez mais se tornando participativos e 

exigentes em relação à qualidade dos serviços prestados. A aprovação da Lei de Defesa do 

Consumidor, Instituto de Defesa do Consumidor, do Procon, etc. contribuíram bastante para a 

mudança do perfil comportamental, fazendo com que os clientes se tornassem mais 

conscientes dos seus direitos.  
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Percebendo que a questão da qualidade na prestação dos serviços de saúde é uma 

estratégia de interesse nacional, pois o não investimento nessa área poderia acarretar o 

fechamento de várias empresas e, dessa forma, gerar um desequilíbrio na economia interna, o 

Ministério da Saúde criou, em março de 1994, a Comissão da Gestão para a Qualidade e 

Produtividade na Saúde (Taublib, 1998). 

Nos últimos dez anos, vem sendo observado um crescente aumento de empresas 

privadas na prestação de serviços médico-hospitalares. O aumento da oferta desses serviços 

tem ocorrido não apenas com as novas instalações de clínicas e hospitais mas também com a 

aquisição de equipamentos com base microeletrônica, os quais têm sido utilizados em 

diagnósticos e terapêutica de alto valor tecnológico. Percebeu-se, porém, que os investimentos 

realizados em equipamentos e instalações não seriam suficientes para enfrentar a concorrência 

imposta pelo mercado. Assim, as organizações privadas e públicas passaram a adotar práticas 

gerenciais voltadas para a redução dos custos e para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados aos seus clientes. 

Dentro desse contexto, o Hospital das Clínicas percebeu que sua participação no 

processo evolutivo de implantação da qualidade na área de saúde deve fazer parte de sua 

realidade, buscando, desta forma, otimizar o seu processo produtivo de modo a conhecer e 

priorizar as necessidades dos seus clientes, a fim de poder oferecer uma prestação de serviços 

de melhor qualidade aos seus usuários.  

2.1.1 O setor de serviço de saúde no Recife 

O pólo médico do Recife vem passando por um processo de desenvolvimento nos 

últimos dez anos, em decorrência de uma série de investimentos feitos por empresas privadas, 

não somente em instalações como também equipamentos, com o objetivo de oferecer um 

serviço que atenda cada vez melhor às necessidades dos clientes e supere a concorrência do 

mercado (Rolim & Melo, 2000). 

A prestação de serviços na área de saúde no Brasil é proporcionada pelos setores 

público e privado. O setor público é assistido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e atende, 

aproximadamente, de 75% a 80% da população, enquanto o setor privado atende entre 20% e 

25%. O setor privado busca atender às necessidades do mercado e encontra-se administrado 

por: empresas de medicina de grupo, cooperativas médicas, empresas de autogestão e 

companhias seguradoras. A Associação Brasileira de Empresas de Medicina de Grupo 

(ABRAMGE) calcula que as entidades por ela representadas atingem cerca de 42% do 
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mercado privado, o que representa aproximadamente 18 milhões de usuários dos 42 milhões 

estimados como integrantes desse mercado. As cooperativas representariam 26%, as empresas 

de autogestão 19%, e as seguradoras seriam responsáveis por 13% desse mercado (Rolim & 

Melo, 2000). 

Os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano de 1998 mostram 

que o Nordeste possui 33,6% dos hospitais existentes no Brasil e 26,7% dos leitos, o que 

transfere para a região a segunda posição dentre as demais regiões brasileiras, perdendo 

posição apenas para a região Sudeste, onde São Paulo possui 11,8% dos hospitais e 21,5% dos 

leitos hospitalares. 

Grande parte da população, portanto, é assistida pelo SUS, que repassa financiamento 

aos agentes dos sistemas públicos, privados e universitários. Segundo dados fornecidos pelo 

IBGE no ano de 1999, o Nordeste recebeu 23% do total de recursos repassados pelo SUS, 

ficando o Estado de Pernambuco com 19,4% desses recursos, o que representa R$ 

150.195,00, distribuídos da seguinte forma: o setor privado recebe R$ 68.184,00; o setor 

público R$ 47.782,00, e o universitário R$ 34.229,00. O Nordeste foi responsável por 30% 

das internações hospitalares nas unidades que compõem o sistema, enquanto o número de 

internações registradas em Pernambuco foi de 612.522, o que representa 17% das internações 

na região. 

Entre os Estados do Nordeste, o Estado de Pernambuco apresenta, conforme dados 

representados na tabela 2.1, os números a seguir de empresas ligadas às áreas de saúde. O 

conjunto dos estabelecimentos de saúde aqui apresentados é formado por postos de saúde, 

centros de saúde, ambulatórios/clínicas, unidades de complementação diagnóstica e 

terapêutica, unidades mistas com internação e hospitais. Estão incluídos quase todos os 

estabelecimentos que cuidam da saúde da população, desde os mais simples locais de 

orientação profilática até os grandes hospitais equipados para a realização de cirurgias do 

mais elevado grau de complexidade (Rolim & Melo, 2000). 

Tabela 2.1 – Ofertas de serviços na área de saúde. 

Fonte: Rolim & Melo (2000) 

SERVIÇOS Nº 
ATENDIMENTOS 

Nº 
PERCENTUAIS 

Atendimento hospitalar 278 15,0% 

Atendimento de urgência e emergência 31 16,8% 

Atenção ambulatorial 170 14,9% 

                                                                                                              (continua) 
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                                                                                 (continuação da tabela 2.1) 

Serviços de complementação de diagnóstico 365 20,5% 

Outros profissionais da área de saúde 1.199 21,6% 

Outras atividades da área de saúde 468 15,3% 

TOTAL 2.511 18,5% 

 

Segundo dados da Secretaria de Finanças, o setor de saúde é um dos setores mais 

importantes para a cidade do Recife. Entre o período de 1993 a 1997, houve um crescimento 

desse segmento quanto à arrecadação de cerca de 96,6%. A receita obtida desses serviços no 

período de janeiro a agosto de 2003, apresentada pelo Relatório Resumido da Execução 

Orçamentária no Demonstrativo da Execução da Receita por Categoria Econômica e Fonte, é 

de R$ 4.199.000,00. Atualmente, o pólo médico participa dos Impostos Sobre Serviços 

arrecadados com cerca de 13%.  

A cidade do Recife dispõe de instituições públicas e privadas que prestam serviços 

ambulatoriais, prevenção e encaminhamento, atendimento, tratamentos diversos e cirurgias. 

Encontram-se credenciados pelo SUS cinqüenta e um hospitais com 8.099 leitos, dentre 

os quais trinta são empresas privadas, e oferecem aproximadamente 3.968,51 dos leitos 

disponíveis. Conta-se com quinze hospitais públicos que dispõem aproximadamente de 

2.097,64 leitos. Existem, ainda, seis hospitais universitários. 

Conforme dados dos conselhos profissionais de medicina, em 1996 Rolim & Melo 

(2000), dentre os Estados da Federação, Pernambuco apresenta o maior índice de médicos por 

habitantes, com cerca de 11,07 médicos por 10 mil habitantes. 

O setor de saúde absorve cerca de vinte e quatro mil empregos de forma direta. Esse 

número corresponde apenas aos hospitais conveniados ao SUS, uma vez que existem 

empresas privadas que não se encontram vinculadas ao SUS. O Sindicato dos Hospitais do 

Estado de Pernambuco (SINDHOSPE) apresenta dados que indicam uma relação de 

aproximadamente 3 empregos por leito, porém esse número pode chegar a 4,8 empregados 

por leito nos hospitais privados considerados mais modernos.  

Segundo Rolim & Melo (2000), a distribuição dos leitos guarda uma proporcionalidade 

com o número de habitantes. A Região Metropolitana do Recife possui, desse modo, 54% dos 

leitos disponíveis no Estado, dos quais 37,7% pertencem à cidade do Recife.  

O Hospital das Clínicas da UFPE integra o Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de 

Pernambuco e dispõe de 1.448 funcionários, dentre médicos, técnicos e pessoal 
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administrativo, que atuam tanto nas unidades, que dispõem de 387 leitos, como nas 147 

unidades ambulatoriais. 

2.2 Base Conceitual 

Desde a Antigüidade, o termo vem sendo diretamente associado a produção, tendo 

passado por um processo de rápida transformação devido às exigências da sociedade e à 

evolução dos sistemas de produção. Atualmente, as empresas adotam o conceito de qualidade 

para assumir uma postura de diferencial competitivo, sendo considerado de fundamental 

importância para a sobrevivência das empresas, isto porque a qualidade dos produtos passou a 

ser exigida pelo mercado consumidor, tanto na produção dos bens quanto na prestação dos 

serviços. 

2.2.1 Qualidade 

Na evolução da qualidade, segundo Paladini (1995), seis períodos merecem destaque até 

se chegar aos dias atuais. Esses períodos são apresentados a seguir: 

Antigüidade – Existia uma preocupação com a realização do trabalho seguindo-se 

padrões artísticos. O controle da qualidade era realizado de forma muito simples, em que 

eram observadas as ações dos operários, havia a inspeção dos materiais utilizados e a inspeção 

do produto final.  

Idade Média – É quando surgem as primeiras fábricas, originalmente formadas por 

pessoas da família. Com o passar do tempo, cresce o número de fábricas e, conseqüentemente, 

o número de operários. As associações surgem como forma de proteção da economia e das 

condições de trabalho. Aparecem os primeiros padrões de qualidade na área de produtos e 

serviços e, com isso, os primeiros operários responsáveis pelo controle da qualidade. 

Período correspondente aos anos de 1900 a 1930 – a qualidade assume a característica 

de conformação do produto e serviço. Nele foram desenvolvidas as técnicas de inspeção. 

Walter Shewhart desenvolve os gráficos de controle, utilizados como forma de avaliar o 

processo produtivo. As falhas apresentadas nesse processo, por meio das primeiras formas de 

amostragem, passaram a ser tratadas e analisadas de forma mais rigorosa. 

Período correspondente aos anos de 1930 a 1940 – o controle estatístico da qualidade 

passa a ser mais divulgado e o processo de inspeção por amostragem passa a ser adotado pelas 

empresas. Foram criados grupos de pesquisas nas instituições de ensino e nas próprias 

empresas, os quais desenvolveram novos métodos de controle e melhoraram os já existentes. 
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Surgem as primeiras preocupações com o envolvimento e a motivação do operário no 

processo produtivo. 

Período correspondente à década de 1950 – divulgação em nível mundial das formas de 

controle estatístico da qualidade. Com o pós-guerra, pesquisadores como Deming e Juran 

introduziram no Japão o conceito de qualidade, rapidamente incorporado à cultura japonesa e 

ampliado para o conceito de qualidade de vida. 

Período correspondente aos anos de 1960, 1970 e 1980 – uma das características mais 

marcantes desse período é não apenas a utilização dos conceitos da qualidade como também o 

desenvolvimento de métodos e técnicas no uso da qualidade no dia-a-dia do processo 

produtivo. O controle da qualidade passa a ser ampliado e é levado para toda a empresa, como 

o modelo do Controle da Qualidade Total desenvolvido por Feigenbaun. O controle da 

qualidade assume uma postura participativa, em que os operários assumem uma atitude ativa 

na solução dos problemas, com a criação dos círculos da qualidade desenvolvidos no Japão. 

Surge, então, a abordagem sistêmica da qualidade, em que o compromisso com a qualidade 

passa a ser de responsabilidade de todos na empresa. Inicia-se o controle dos custos da 

qualidade e dos gastos decorrentes da não-qualidade. 

Atualmente, o conceito de qualidade atinge proporções amplas, que vão bem além das 

características associadas ao produto. A abordagem sistêmica supera os limites das empresas, 

atinge os fornecedores e a sociedade como um todo. 

A partir da década de 1940, passaram a ser adotados procedimentos de controle de 

qualidade para o recebimento das mercadorias enviadas pelos fornecedores, que passaram a 

ter um compromisso com o nível do produto final. Hoje, esses fornecedores fazem parte 

integrante do planejamento de qualidade das empresas que os contratam, assumindo os 

objetivos e o compromisso com a qualidade junto à empresa. Os processos produtivos dos 

fornecedores passam a ser considerados como parte do processo produtivo da empresa-

cliente, que os incorpora com o objetivo de oferecer uma garantia de qualidade cada vez 

maior.  

Embora a preocupação primordial de toda empresa seja o seu consumidor final, cresce 

cada vez mais a atenção destinada aos clientes internos. Atualmente, as empresas procuram 

investir no desenvolvimento físico e social dos seus funcionários, uma vez que esses são 

considerados como o maior patrimônio da empresa. A empresa assume compromissos 

econômicos e sociais com o mercado do qual faz parte.  
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Ao longo dos tempos, o termo qualidade tem apresentado diferentes enfoques, em 

decorrência das mudanças exigidas pelo mercado, mudanças essas percebidas pelas empresas 

e que são trazidas para o processo produtivo das mesmas com o aperfeiçoamento no projeto, 

na produção e na comercialização dos produtos/serviços (Paladini, 1990). 

Segundo Garvin (1992), qualidade pode ser conceituada a partir de cinco principais 

abordagens: transcendente, baseada no produto, baseada no usuário, baseada na produção e 

baseada no valor. Tais abordagens são explicadas a seguir. 

a) Transcendental – essa abordagem vê o conceito de qualidade como algo que não é 

definido por meio de padrões prefixados. A qualidade passa a ser examinada pela percepção 

prática que pode não estar relacionada com o funcionamento do produto. Ex: motores para 

avião da marca Rolls Royce, relógios suíços, etc. 

b) Baseada no produto – a qualidade, segundo essa abordagem, é algo que pode e deve 

ser medido e comparado, o que significa o maior número e a forma como essas características 

se apresentam em um determinado produto. Como exemplo, pode-se citar um carro que 

inclui, de fábrica, vários acessórios, tais como: airbag, ar-condicionado, bancos de couro, etc. 

c) Baseada no valor – esta abordagem analisa a qualidade quando o produto ou serviço 

atende às necessidades de uso dos clientes a um preço justo. Como exemplo, pode-se citar a 

compra de um fogão elétrico doméstico para a cozinha de um restaurante, onde um fogão 

industrial poderia ser mais bem utilizado. 

d) Baseada na fabricação – segundo essa abordagem, a percepção de qualidade está 

presente no processo produtivo, que deverá produzir de acordo com o que foi estipulado no 

projeto do produto, pois, caso contrário, não serão atendidas as especificações e, 

conseqüentemente, não atenderá às expectativas do cliente. Um exemplo, nesse caso, seria 

uma empresa que fornece peças a uma montadora de veículos. As peças por ela produzidas 

deverão seguir um padrão anteriormente determinado no projeto, caso contrário poderá não 

ser útil ao produto final, podendo causar sérios problemas aos usuários. 

e) Baseada no usuário – segundo essa abordagem, um produto de qualidade deverá 

atender às necessidades da maioria dos clientes. Assim, é necessário antes saber quais as 

necessidades e expectativas dos clientes quanto ao produto. Por isso, muitas empresas 

investem no desenvolvimento dos produtos, que, segundo seu padrão, são excelentes, não 

apresentando nenhum defeito de fabricação, mas que não conseguem aprovação por parte do 

mercado. 
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Deve-se observar que as abordagens apontadas por Garvin (1992) não são excludentes. 

Acredita-se que elas fazem parte de um processo de seleção do cliente, como também podem 

fazer parte do processo produtivo de uma empresa. O uso do conceito de qualidade conforme 

esta proposta surge como proposta para organizar, por grupos, as opiniões sobre o que vem a 

ser qualidade o que exige uma analise mais detalhada por parte de quem for empregar o 

termo. 

Para toda empresa, a maior atenção deve ser dedicada ao cliente. Eis por que, muitas 

delas investem bastante em projetos de um produto, o qual deve observar e analisar as 

necessidades, expectativas e conveniências do mercado ao qual se destina o produto a ser 

produzido. A imagem do produto também deverá ser trabalhada de forma que esteja sempre 

presente no dia-a-dia do cliente. Outra preocupação é quanto à relação custo/benefício, que 

deverá atender às necessidades do seu público-alvo. Em seguida, deve-se encaminhar o 

projeto do produto à linha de produção e acompanhar o seu desenvolvimento a fim de 

assegurar que as especificações definidas no projeto sejam atendidas. Dessa forma, o produto 

deverá ser realmente aquilo que foi desejado pelo cliente. 

Para o presente trabalho, será adotado o conceito de Juran (1995), em que qualidade 

vem a ser adequação ao uso, por considerar que esse conceito abrange todas as abordagens 

anteriormente descritas. Ou seja, cabe às empresas desenvolverem e produzirem bens ou 

serviços que atendam as expectativas do mercado atuante. 

Segundo Paladini (1995), a definição utilizada por Juran deve ser analisada de acordo 

com os aspectos técnicos do termo qualidade, os quais deverão ser orientados para o 

atendimento das necessidades do cliente. Assim, a qualidade deverá ter início no processo 

produtivo, uma vez que é a partir dele que são gerados os produtos e serviços que irão atender 

aos clientes. Atualmente, no entanto, a concepção de qualidade vai além da eliminação de 

defeitos na linha de produção. O planejamento da qualidade busca envolver o cliente desde o 

projeto do produto ou serviço que irá ser desenvolvido, como também analisar os movimentos 

do mercado. 

Segundo Juran (1995), o planejamento da qualidade faz parte, juntamente com o 

controle da qualidade e o aperfeiçoamento da qualidade, do processo de gerenciamento da 

qualidade. À junção dos três processos dá-se o nome de Trilogia de Juran. 

O planejamento da qualidade é o processo responsável pela identificação dos clientes e 

pelo reconhecimento de suas necessidades, pelo desenvolvimento de um produto que seja 
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capaz de atender às suas necessidades e pelo desenvolvimento de um processo que seja 

responsável por produzir o que o mercado almeja. 

Ao processo de controle da qualidade cabe a função de acompanhar o processo 

produtivo, evitando que ocorram os desperdícios, a fim de que possa ser executado o produto 

conforme o que foi planejado. 

O processo de aperfeiçoamento da qualidade visa melhorar o processo produtivo, 

desenvolvendo projetos de produtos ou serviços, ou buscando aperfeiçoar os já existentes, 

como também a melhoria contínua dos processos; visando, assim, reduzir e eliminar os 

desperdícios existentes. 

2.2.2 Qualidade Total 

A qualidade total, de acordo com Paladini (1995), considerando-se o processo evolutivo 

do termo qualidade, deve ir além da inspeção e do controle da qualidade no processo 

produtivo, pois deve ser uma busca constante da eliminação dos defeitos e das possíveis 

perdas, com o intuito de promover a satisfação constante do cliente. 

Por meio de um processo evolutivo, a Inspeção surge como uma atividade realizada por 

determinado setor, a qual se limita à análise e ao registro de informações sobre o produto 

final, e se esse atende ou não às características predeterminadas. Ao longo dos anos, tais 

informações passaram a serem obtidas durante o processo produtivo e não apenas no final do 

processo, reduzindo, dessa forma, o número de defeitos e, conseqüentemente, os custos. No 

entanto, esse procedimento não conferia confiabilidade ao processo de produção. 

O Controle da Qualidade surgiu da necessidade de se produzir eliminando os defeitos de 

fabricação do produto. A partir das informações fornecidas pela inspeção, são gerados 

procedimentos para a execução de ações preventivas, a fim de serem evitados os defeitos 

existentes e prevenir o surgimento de futuros defeitos.  

A Garantia da Qualidade é uma terceira etapa no processo evolutivo da empresa. Ela 

surgiu como forma de oferecer aos clientes a confiança de que existe qualidade em todo o 

processo produtivo. Para tanto, é necessário que as atividades sejam planejadas de forma 

sistêmica, a fim de se verificar se as inspeções e o controle da qualidade estão sendo 

realizadas de forma a eliminar e prevenir a ocorrência dos defeitos. Também é necessário que 

os demais setores estejam empenhados em atingir os objetivos da empresa, com o intuito de 

implementar um sistema de qualidade estável e procurar cada vez mais aperfeiçoá-lo. 
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A Qualidade Total, ou a Gestão da Qualidade Total é a etapa mais avançada dentro de 

um processo evolutivo pelo qual passa uma empresa que deseja implantar um sistema de 

qualidade. É apresentada como sendo o conjunto de ações que norteiam as diretrizes 

gerenciais que irão operacionalizar as atividades relacionadas com a Qualidade, as quais serão 

efetivadas mediante o planejamento da qualidade, do controle da qualidade e da melhoria da 

qualidade. Essa etapa deverá ser implantada de forma planejada e sistêmica dentro de todas as 

áreas da empresa, com o intuito de atingir níveis de desempenho cada vez melhores no 

processo produtivos, buscando cada vez mais desenvolver um produto e/ou serviço que 

ofereça desempenho e confiabilidade dentro de valores econômicos aceitáveis. É uma etapa 

dinâmica, haja vista que a percepção de qualidade do cliente está em constante mutação. 

Assim, o objetivo dessa etapa é oferecer segurança quanto à utilização do produto que está 

sendo disponibilizado no mercado. 

Segundo Deming (1990), toda e qualquer empresa deverá desenvolver esforços para 

atingir a satisfação permanente dos seus clientes, de forma que eles sejam fiéis à empresa, 

uma vez que a sua permanência no mercado está diretamente relacionada a essa condição. 

Para tanto, faz-se necessário o controle, o planejamento e a interação de quatro etapas no 

processo de aperfeiçoamento ou desenvolvimento de novos produtos. São eles: 

1. projeto do produto; 

2. desenvolvimento e análise do produto desenvolvido; 

3. distribuição ao mercado; 

4. pesquisa de mercado. 

As quatro etapas encontram-se interligadas, pois a comunicação entre a empresa e os 

clientes oferecem condições de se realimentarem continuamente as demais etapas, de forma 

que os clientes possam promover alterações no desenvolvimento de novos projetos, com o 

intuito de atender cada vez melhor às suas necessidades a um custo menor. O planejamento de 

novos produtos e serviços, por parte das empresas, visa gerar necessidades futuras e pode 

constituir um alto investimento em pesquisa e inovações tecnológicas, sem oferecer a garantia 

de resultados positivos. 

2.2.3 Serviço 

Segundo Moreira (2000), serviço é o desenvolvimento de uma ação que pode ou não ser 

prestada com o auxilio de meios físicos, com o objetivo de atender às necessidades dos 

clientes. O serviço é, pois, o resultado de uma atividade, ou de um conjunto delas, as quais 
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são disponibilizadas aos clientes de forma a atender às suas necessidades, pelo uso, ou não, de 

matérias, equipamentos, instalações, etc. 

Segundo Slack (1996), existem empresas que oferecem aos seus clientes a produção de 

bens, outras prestam serviços, porém, a grande maioria das empresas oferece um conjunto 

bens e serviços simultaneamente. Os serviços podem ser divididos, de forma geral, de duas 

maneiras: os oferecidos individualmente e os oferecidos às empresas e instituições (Porter, 

1993). 

Da mesma forma que os produtos, a prestação de serviços quando prestados aos clientes 

exige planejamento, organização e controle. Existem, porém, alguns pontos de diferença entre 

produtos e serviços, os quais devem ser observados para o desenvolvimento de um processo 

produtivo eficiente e eficaz, conforme está representado na tabela 2.2. Segundo Slack (1997), 

o processo de produção utiliza uma série de recursos que, após serem transformados, resultam 

em bens e serviços. O resultado do processo de transformação apresenta características 

distintas. Os mais marcantes são apresentados a seguir. 

Tabela 2.2 – Relação entre bens e serviços. 

Fonte: Slack (1996. p. 40) 

CARACTERÍSTICAS PRODUTOS SERVIÇOS 

Tangibilidade Tangíveis Intangíveis 

Estocabilidade Estocáveis Não-Estocáveis 

Transportabilidade Transportáveis Não-Transportáveis 

Simultaneidade Produção antecipada Produzidos simultaneamente 

Contato com o consumidor Baixo nível de contato Alto nível de contato 

Qualidade Baseados no próprio 

bem 

Baseados na produção e no 

resultado 

 

As diferenças apresentadas realçam alguns pontos importantes no tocante à implantação 

de um serviço de qualidade. Devido à sua natureza, o serviço apresenta uma grande interação 

entre as pessoas, tanto clientes quanto funcionários, uma vez que a avaliação do serviço 

ocorre não apenas com a finalização do processo mas também no seu processo produtivo, no 

qual muitas vezes o cliente poderá atuar e até alterar o procedimento. A avaliação da 

qualidade em serviço é realizada de forma contínua e em todo o processo, uma vez que existe 

uma grande dificuldade na determinação dos pontos críticos a serem inspecionados e 

controlados a fim de que sejam eliminados os defeitos ao longo da produção. Portanto, a 
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garantia da qualidade na prestação do serviço é fornecida de forma antecipada, já que o 

serviço é produzido e consumido ao mesmo tempo, não existindo assim uma forma de 

inspecioná-lo antes. A avaliação da qualidade dos serviços é realizada de forma subjetiva, de 

acordo com o grau de satisfação do cliente, o que envolve, muitas vezes, itens não-

mensuráveis. 

2.2.3.1. Qualidade na prestação de serviços 

A preocupação com o estudo da gerência dos serviços surgiu com a Revolução 

Americana dos Serviços, em 1985, em virtude da crescente concorrência no mercado. Na 

busca de vantagens competitivas, as empresas vêm investindo cada vez mais na implantação 

de sistemas de qualidade, a fim de assegurarem um diferencial competitivo de longa ou 

permanente duração (Albrecht, 1993). 

Conforme o mesmo autor (2002), a qualidade na prestação de serviços vem a ser o grau 

de satisfação apresentado pelo cliente de acordo com a sua experiência. Assim, cabe à 

empresa promover todos os esforços e recursos, tais como: estratégia, pessoas e sistemas, de 

forma conjunta, para que todas as expectativas do cliente sejam atendidas. Esses esforços e 

recursos são representados pela figura 2.1 apresentadas a seguir: 

• Estratégias de serviço – são definições estratégicas da alta gerência que norteiam todos 

os procedimentos da empresa para o pleno atendimento dos clientes. 

• Pessoal – desenvolvimento e qualificação dos recursos humanos a fim de que possam 

desempenhar de forma cada vez melhor as suas funções, como também ter aptidão para 

perceber as necessidades dos clientes. 

• Sistemas – o conjunto de recursos, métodos, processos e procedimentos que devem ser 

desenvolvidos harmonicamente, visando proporcionar o melhor atendimento ao cliente. 
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Estratégia
de

Serviço

Cliente

Sistemas Pessoal

Estratégia
de

Serviço

Cliente

Sistemas Pessoal

 
Figura 2.1 – Triângulo de Serviços. 

Fonte: Albrecht (2002, p.32) 

As empresas comprometidas com a satisfação plena dos clientes devem, segundo 

Albrecht (1998), seguir cinco etapas fundamentas na implantação de um sistema de Serviço 

de Qualidade Total: 

• Pesquisa de Mercado e do Cliente – a análise de mercado é o ponto de partida para o 

desenvolvimento de um projeto de serviço a ser implantado. Na análise, deverão ser 

observados aspectos como: público-alvo, segmento de mercado, forças competitivas, 

função social, etc. A pesquisa do cliente visa abrir um canal de comunicação entre a 

empresa e o cliente, a fim de que sejam reveladas as percepções dos clientes quanto aos 

serviços prestados, e, a partir das informações obtidas, propor melhorias nos métodos e 

técnicas disponíveis. 

• Formulação de Estratégias – a empresa direciona a sua estratégia com o objetivo da 

plena satisfação dos seus clientes, utilizando-se para tanto de seus recursos materiais e 

humanos. 

• Educação, Treinamento e Comunicação – desenvolvimento de um ambiente propício 

para a geração de compromisso entre o serviço prestado pelo funcionário, a empresa e o 

cliente. Nesse sentido, a empresa deverá fornecer as condições físicas e psicológicas 

para a plena realização das atividades, promover treinamento e educação e estabelecer 

um sistema de comunicação permanente entre o funcionário, a empresa e o cliente, a 

fim de que se possa gerar um ambiente flexível às necessidades dos clientes. 
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• Aperfeiçoamento do processo – todos os procedimentos, processos e métodos devem ser 

desenvolvidos para atender às necessidades dos clientes, sejam eles internos ou 

externos, e devem sofrer alterações sempre que não estejam atingindo as suas 

finalidades. 

• Avaliação, medição e feedback – em um sistema de Serviço de Qualidade Total a 

empresa deverá estabelecer um processo de avaliação permanente em todos os seus 

níveis e áreas, como também medir o grau de satisfação dos seus clientes internos e 

externos. Por fim, deverá assegurar o feedback das ações desenvolvidas, apontando os 

progressos individuais e coletivos bem como as oportunidades de melhorias. A partir do 

último procedimento, muitas empresas estabelecem os seus parâmetros de premiação e 

reconhecimento. 

A figura 2.2 representa os cinco elementos que compõem um sistema de Serviço de 

Qualidade Total (Albrecht, 1993). Esses elementos devem agir de forma conjunta, a fim de 

serem atingidos os objetivos da empresa, ou seja, atenderem às necessidades atuais e futuras 

dos clientes. 

Pesquisa 
do Mercado
e do Cliente

Avaliação
Medição e
Feedback

Aperfeiçoamento
de

Processos

Serviço de
Qualidade 

Total 

Formulação de 
Estratégia

Educação 
Treinamento e
Comunicação 

Pesquisa 
do Mercado
e do Cliente

Avaliação
Medição e
Feedback

Aperfeiçoamento
de

Processos

Serviço de
Qualidade 

Total 

Formulação de 
Estratégia

Educação 
Treinamento e
Comunicação 

 
Figura 2.2 – O modelo QST de Qualidade Total de Serviço. 

Fonte: Albrecht (1993, p.65) 

2.2.4 Sistema de produção na área de saúde 

O sistema produtivo de produtos e/ou serviços implica um processo de entrada-

transformação-serviço. Na área médica, tal sistema poderá ser aplicado como em qualquer 
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outra prestação de serviço, em que as entradas podem ser as condições sociais, as condições 

comportamentais, a prestação de serviços de saúde, etc. O processo de transformação refere-

se aos tratamentos prescritos para a obtenção das melhoras no restabelecimento da saúde, e os 

resultados podem ser: minimização dos transtornos provocados pela doença, maximização dos 

níveis satisfação, diminuição da sensação de incapacidade física, prolongamento da vida, 

restabelecimento pleno da saúde, etc. A figura 2.3, a seguir, representa um modelo da 

administração da produção orientada para o serviço de saúde. 

 

 

 

 

Figura 2.3 – Modelo da administração da produção. 

Fonte: Slack (1996. p. 30) 

O sistema da qualidade, conforme Paladini (1995), propõe que a organização interna 

dos processos assegure os resultados almejados, como também viabilize a forma de obtê-los. 

O sistema de qualidade, seguindo a Teoria Geral dos Sistemas, apresentam os seguintes 

elementos: entrada, saída, interação organizada das partes, princípios básicos de 

funcionamento, busca de objetivos comuns e realimentação. 

As entradas em um sistema de qualidade são representadas pelas informações oriundas 

da política da qualidade, diretrizes de funcionamento, procedimento de atendimento aos 

clientes, informações sobre o mercado, pesquisas sobre preferências do consumidor, etc.  

As saídas seriam a produção de bens/serviços acrescido de um envolvimento cultural da 

empresa voltada para prestação do serviço com qualidade, que são traduzidos em forma de 

comportamentos dos recursos humanos da empresa, de forma a atender às necessidades, 

expectativas e conveniências dos clientes.  

Os princípios básicos de funcionamento são traduzidos pelas políticas de organização da 

empresa, voltadas para a qualidade. Essas políticas são representadas pelas normas e 

procedimentos a serem adotados por toda a empresa, tendo-se como ponto central o cliente. 

A busca de objetivos comuns vem a ser o esforço de todos na busca da qualidade, a fim 

de que a empresa venha a produzir bens/serviço conforme as necessidades do mercado. 

 A realimentação visa à prevenção dos defeitos a partir das informações obtidas pelo 

mercado, para que esse possa absorver totalmente o produto/serviço. Pode existir um grande 

número de pequenas realimentações, ao longo do processo produtivo, com o intuito de que o 

que está sendo produzido seja de fato o que é desejado pelo mercado.  

Condições Sociais 
Prescrição do  

Tratamento 
Paciente Saudável 
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O modelo de sistema de produção utilizado pelas indústrias poderá ser empregado na 

área de saúde, para Donabedian, segundo Mezomo (2001), com o intuito de oferecer uma 

maior organização na forma de produzir seus serviços. Para tanto, algumas observações 

deverão ser consideradas: 

• Envolver a alta gerência; 

• Avaliar o processo produtivo por partes e no seu todo; 

• Reconhecer que todas as operações estão inter-relacionadas; 

• Garantir que todas as atividades têm como objetivo atender os clientes; 

• Desenvolver métodos de controle do processo produtivo; 

• Estimular a auto-avaliação. 

Existe, no entanto, uma característica extremamente importante a ser considerada no 

serviço de saúde, que é o fator humano, a relação entre o cliente e o profissional que presta o 

serviço, pois há de se considerar a alta carga emocional envolvida nesse relacionamento. 

A organização deverá estabelecer um sistema de permanente avaliação e aprimoramento 

dos prestadores de serviço, mediante conhecimentos, treinamentos e motivação. 

2.2.4.1 Prestação de serviços na área de saúde 

Segundo Johnson e Schulz (1979), os serviços de atenção à saúde são oferecidos à 

sociedade na forma de saúde pública, ambiental e individual. Os serviços públicos oferecidos 

à sociedade buscam intervir nos problemas coletivos, como: controle de doenças 

transmissíveis, saneamento, segurança, educação, nutrição, etc. Os investimentos feitos pelos 

governos nas esferas federal, estadual e municipal visam à prevenção de doenças. Os 

programas de saúde ambiental podem ser oferecidos tanto por empresas públicas quanto 

privadas, mas de forma ampla torna-se responsabilidade de todos. Dentre os programas de 

saúde ambiental podem ser citado: controle de poluição, controle de radiação, abastecimento 

de água, controle de insetos e roedores, uso da terra, etc., enquanto a promoção da saúde 

individual normalmente é oferecida por médicos, particulares, hospitais públicos e privados, 

etc., e podem proporcionar: 

• prevenção de acidentes; 

• serviços de diagnóstico; 

• tratamento e cura; 

• atenção restauradora ou reabilitação e atenção de proteção; 

• promoção da saúde. 
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A prestação de serviços na área de saúde individual envolve uma série de fatores 

internos e externos que irão contribuir e alterar o resultado do serviço prestado. 

Fatores sociais, ambientais, públicos, juntamente com os recursos internos disponíveis 

nas organizações, tais como tecnologia, recursos humanos e infra-estrutura, os quais irão 

delinear o nível de qualidade do serviço de saúde oferecido à população. 

Os serviços médicos seguem, segundo Mezomo (2001), os seguintes princípios básicos: 

• eqüidade – são os recursos destinados à saúde da população levando em consideração a 

justiça social, observando as necessidades da população, a facilidade de acesso, a 

segurança do serviço prestado e as expectativas dos profissionais envolvidos nessa área; 

• qualidade – corresponde à realização dos serviços prestados à comunidade de acordo 

com as necessidades da mesma; 

• eficiência – é o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis para a realização dos 

serviços de saúde; 

• efetividade – é a avaliação do índice dos objetivos gerais dos serviços de saúde; 

• aceitabilidade – é o nível de aprovação, por parte da população, em relação aos serviços 

de saúde prestados.  

A demanda por serviços, e principalmente os serviços de saúde, exige uma grande 

interação das pessoas, tanto clientes quanto funcionários, uma vez que a avaliação do serviço 

ocorre não apenas com a finalização do processo mas também durante o seu processo 

produtivo (Slack et al, 1997). 

Ao contrário do que acontece com os demais setores, a inclusão de novas tecnologias na 

área de saúde, seja com novos produtos, instrumentos e equipamentos propedêuticos e 

terapêuticos, seja com novos processos, não apresenta uma diminuição na contratação de 

mão-de-obra, pois o dinamismo das novas tecnologias exige cada vez mais pessoas 

qualificadas para operacionalizá-las (Girardi, 2002). 

Segundo Girardi (2002), conforme dados representados na tabela 2.3, deve-se 

considerar que houve um aumento considerável no nível de escolaridade dos empregados com 

segundo grau completo, que era de 20% em 1986, passando para quase 31% em 1998, 

enquanto o número de empregados com até a 4ª série diminuiu de, aproximadamente, 24% em 

1986, para, aproximadamente, 15% em 1998. Já o número de admissões de empregados que 

possuem o segundo grau completo, no mesmo intervalo de tempo, chega a ser seis vezes 

maior que o número de funcionários que possuem até a quarta série. 
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Observa-se que existe uma maior exigência com relação ao nível médio, em que o 

número de empregados contratados com o segundo grau completo tem sido de 

aproximadamente 42% com relação a empregados com o primeiro grau completo. Nota-se, 

ainda, que houve igualmente um aumento na contratação de empregados com nível superior. 

Por categoria profissional, destacam-se os enfermeiros, os que apresentam um aumento de 

49,5%. Com relação aos índices apresentados pelas demais categorias profissionais, vários 

fatores deverão ser considerados, dentre eles a Lei do Exercício da Enfermagem, que se 

encontra em vigor desde 1986. 

Tabela 2.3 - Indicadores selecionados do mercado de trabalho no setor de serviços de saúde, Brasil, 1986–1996 

ÍNDICES GERAIS 31/12/1986 31/12/ 1998 

%  Empregos com até a 4ª série* 23,9 15,4 

%  Empregos com 2º Grau Completo * 19,9 30,8 

%  Admissões com até 4ª série ** 11,4 5,9 

%  Admissões com 2º Grau Completo ** 17,14 33,8 

Índice de incremento das admissões – 1998 = base 100** 

Por escolaridade 

Até 4ª série** 100,0 77,1 

Até a 8ª série** 100,0 89,7 

1º Grau Completo** 100,0 147,8 

2º Grau Completo** 100,0 289,6 

3º Grau Completo** 100,0 188,0 

Por categorias profissionais 

Médicos 100,0 82,8 

Enfermeiros 100,0 149,5 

Pessoal de enfermagem 100,0 23,7 

Por áreas funcionais 

Pessoal de saúde 100,0 79,7 

Gerência/Direção 100,0 179,7 

Administração 100,0 192,0 

Comércio/Venda 100,0 173,7 

Serviço de hotelaria 100,0 154,0 

Serviço de guarda 100,0 153,5 

Conservação 100,0 139,7 

Transportes 100,0 99,3 

Desqualificados (braçais diversos) 100,0 996,8 

Fontes: * RAIS /MTb – para índices de emprego 
** Lei 4923 / 65 CAGED / MTb 
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Analisando os dados apresentados por áreas funcionais, apresentados na tabela acima, 

verifica-se que os maiores índices se encontram nas áreas administrativas e no setor de 

prestação de serviços; enquanto as atividades que envolvem pessoal de saúde apresentam um 

decréscimo. 

2.2.4.2 Qualidade em serviço de saúde 

Segundo Mezomo (2001), a qualidade pode ser traduzida pelo atendimento das 

expectativas do cliente sobre o serviço que irá receber com as atividades que levam aos 

objetivos definidos como sendo a missão da organização.  

A definição de qualidade usada por Mezomo tem respaldo no conceito utilizada por 

Juran em 1995, a qual enfatiza a confiabilidade do serviço prestado e a adequação às 

necessidades dos clientes. Em outras palavras, os clientes esperam que os serviços oferecidos 

correspondam ao que se propõem e que não apresentem defeitos. Só assim, os serviços 

prestados estariam atendendo às necessidades dos clientes. Dessa forma, a qualidade não 

estaria apenas focalizada no resultado do serviço prestado mas também na eliminação dos 

defeitos ao longo de todo o processo produtivo. 

Para Donabedian, segundo Mezomo (2001), a qualidade no serviço de saúde é o 

emprego apropriado dos cuidados médicos, visando diminuir os riscos para o paciente e, ao 

mesmo tempo, aumentar os benefícios a ele prestado, os quais serão delimitados pelos 

recursos disponíveis e pelos padrões sociais a serem considerados. 

A qualidade, ainda segundo Donabedian, apresentado por Mezomo (2001), assume uma 

dimensão que vai além da qualidade intrínseca, ou seja, a qualidade técnica, a qual leva à 

pronta recuperação ou a melhorias nos aspectos clínicos. Assume a dimensão interpessoal, o 

relacionamento mantido entre o prestador do serviço, o cliente e o ambiente, a infra-estrutura 

oferecida ao cliente com o objetivo de lhe proporcionar maior conforto.  

O conceito de qualidade empregado por Donabedian na área de saúde, destaca a 

importância da capacidade técnica dos seus profissionais e o processo produtivo do serviço 

prestado, que envolve desde o momento da marcação de uma consulta até a realização da 

mesma. Porém, esquece de analisar as expectativas do cliente sobre o serviço que este irá 

receber.  

Segundo Nogueira (1996), outros aspectos também deverão ser considerados, dentre 

eles: custo, atendimento, segurança e moral. O custo da prestação do serviço envolve não 

apenas o paciente mas também os convênios de saúde, empresas privadas que oferecem esse 
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benefício aos seus funcionários e a rede pública. O atendimento prestado abrange paciente, 

parentes e amigos, deverá ser realizado com presteza, cortesia, e que as informações sejam 

repassadas de forma a esclarecer todas as dúvidas dos clientes. A segurança é um aspecto de 

fundamental importância para a prestação do serviço de saúde, embora não seja 

suficientemente exigida no ambiente hospitalar. A segurança deverá ser oferecida ao paciente 

com o uso correto de medicamentos, equipamentos, ausência de contaminação, etc. Dela 

depende o bem-estar e o pronto restabelecimento do paciente. Também deverá proporcionar 

aos funcionários um ambiente sem riscos de contaminação, condições de trabalho que 

ofereçam segurança e proteção no manuseio de equipamentos. A moral é a força motivadora 

que faz com que os recursos humanos possa produzir um trabalho de qualidade. Para tanto, 

devem ser oferecidas condições para serem atendidas as necessidades físicas e psicológicas 

dos funcionários. 

2.2.4.3 Os clientes do setor de saúde 

Para que possam ser atendidas as expectativas dos clientes é essencial que sejam 

reconhecidos quais os clientes que estão ligados à área de serviço de saúde. Existem no 

serviço de saúde, como em qualquer outra prestação de serviço, os clientes internos e os 

clientes externos. Dentre os clientes externos podem ser considerados: pacientes, familiares, 

entidades pagadoras, médicos e a sociedade: 

• pacientes – são aqueles a quem se destina a realização do serviço; 

• médicos – são considerados clientes que geram informações, já que são responsáveis 

pela definição de métodos, freqüência e duração dos serviços; 

• familiares – são responsáveis, muitas vezes, pelas observações que poderão agregar a 

qualidade futura, tanto ao serviço prestado ao paciente quanto ao prestado aos visitantes. 

• entidade pagadora – tanto pode ser o próprio indivíduo, que paga a sua própria conta, 

como podem ser empresas privadas, seguradoras de saúde, sindicatos, órgãos públicos, 

dentre outros. 

• comunidade – as associações de classe são responsáveis pela avaliação da qualidade do 

serviço de saúde prestado à sociedade, tais como: Associação Médica Brasileira, 

Conselho Regional de Medicina, Federação Brasileira de Hospitais, Associações 

Estaduais, dentre outras. 

Os clientes internos são as pessoas que desenvolvem atividades dentro dos vários 

setores, a fim de que sejam realizados os objetivos da empresa (Mirshawka,1994).  
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Ainda segundo Mirshawka (1994), a qualidade na prestação de serviços na área de 

saúde deverá ser definida pelo cliente, que poderá reconhecer de forma diferente, de acordo 

com suas experiências individuais, o que deverá gerar expectativas presentes e futuras 

diferentes para cada indivíduo. Essas expectativas são influenciadas pelos seguintes aspectos, 

representados na figura 2.4 e apresentados abaixo: 

• necessidades – esse aspecto está relacionado com a qualidade intrínseca, 

correspondendo à eliminação do problema de saúde ou à melhora dos sintomas 

apresentados; 

• experiências – aspecto que corresponde aos atendimentos anteriores na área de serviço 

de saúde; 

• conhecimento da tecnologia e do ambiente – diz respeito ao nível de conhecimento 

sobre os benefícios e os riscos, por parte dos pacientes, familiares e técnicos da área de 

saúde, da tecnologia aplicada pela empresa prestadora do serviço médico, como também 

a utilização de tecnologia similar por parte das demais empresas prestadoras de serviços 

no mercado; 

• oferta da concorrência – é a análise do mercado ou; em outras palavras, saber o que está 

sendo oferecido pelas demais empresas da área e procurar adaptar e melhorar o que está 

sendo oferecido pela empresa em questão. 

Necessidades

Experiências

Conhecimento da
tecnologia e do ambiente

Oferta dos 
concorrentes Expectativas dos   

pacientes

Necessidades

Experiências

Conhecimento da
tecnologia e do ambiente

Oferta dos 
concorrentes Expectativas dos   

pacientes

 
 

Figura 2.4 – Fatores influenciando as expectativas dos pacientes. 

Fonte: Mirshawka (1994. p.49) 
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Essas expectativas vão ser analisadas nas três fases descritas abaixo: 

1ª Fase – Antes da chegada no hospital – nessa fase, serão analisadas a precisão do 

diagnóstico, as informações sobre o atual estágio da doença e as futuras conseqüências, 

cortesia no atendimento, dentre outros aspectos.  

2ª Fase – Permanência no hospital – durante esse período, serão considerados: o 

resultado conforme o esperado quanto ao restabelecimento da saúde, o atendimento eficaz e 

eficiente, etc. 

3ª Fase – Após a saída do hospital – nesse período será analisada a expectativa do 

cliente quanto à não-reincidência do problema. Caso surja algum problema, que ele possa 

novamente ser atendido com a mesma cortesia que na vez anterior; que o pagamento 

corresponda ao custo justo do serviço oferecido, etc. 

Segundo Mirshawka (1994), a implantação de um sistema de Gestão da Qualidade Total 

no Serviço de Saúde (GQTSS) deverá seguir os seguintes passos: 

1. Gestão – definir os objetivos a que visa a empresa de saúde, as metas e os objetivos a 

médio e longo prazo. Identificar as vantagens presentes na empresa e reconhecer os 

pontos que oferecem oportunidades de melhoria. Conhecer os clientes, reconhecendo as 

suas necessidades e expectativas. Comprometimento da gerência no desenvolvimento 

das ações para a implantação da Gestão da Qualidade. 

2. Responsabilidade gerencial e missão – conhecer todos os processos responsáveis pela 

realização do serviço prestado; identificar os pontos que oferecem oportunidade de 

melhorias; desenvolver estratégias de melhorias; estabelecer, junto aos fornecedores, 

uma política e plano de ação para a implantação de sistema de qualidade. 

3. Processo de prestação de serviço – realizar um levantamento dos processos, 

estabelecendo as prioridades e metas a serem atingidas. 

4. Projetos de melhorias – desenvolver projetos de serviços e processos com o intuito de 

oferecer aos clientes serviços que atendam às suas necessidades. Gerar um sistema de 

informações para avaliar e melhorar o desempenho. 

5. Melhoria contínua – analisar os dados sobre os processos e projetos. Acompanhar o 

nível de desempenho, rever metas e propor ações de melhoria. Reconhecer e informar as 

melhorias obtidas. 
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6. Avaliação – definir padrões de avaliação, garantindo a segurança dos dados obtidos. 

Analisar os dados e estabelecer procedimentos corretivos com o intuito de oferecer aos 

clientes um serviço cada vez melhor. 

7. Revisão e crítica – Analisar os procedimentos usados, desenvolvendo um permanente 

aperfeiçoamento das pessoas responsáveis pela prestação do serviço e manter um canal 

aberto entre os clientes e a empresa a fim de acompanhar as necessidades dos clientes, 

retomando sempre a melhoria contínua a fim de realizar um monitoramento permanente 

na implementação do sistema de qualidade. 

2.2.5 Estratégia competitiva 

O desenvolvimento de uma estratégia competitiva visa posicionar uma empresa no meio 

em que ela se encontra inserida, de forma que obtenha vantagens em relação às demais 

empresas concorrentes do mercado (Porter, 1989). 

Segundo Porter (1989), existe um conjunto de cinco forças básicas, tanto internas 

quanto externas, que influenciam na relação competitiva do mercado. O ponto diferencial 

passa a ser a maneira como a empresa se relaciona com essas forças, de forma que por meio 

delas possam ser criados mecanismos de defesa ou forma de influenciá-las, obtendo, assim, 

vantagens competitivas. Essas forças encontram-se divididas em: rivalidade entre as empresas 

existentes; ameaça de novos entrantes; poder de negociação dos compradores; ameaça de 

produtos ou serviços substitutos; poder de negociação dos fornecedores. O conhecimento das 

forças internas, pontos fortes e fracos, e das externas, ameaças e oportunidades, fornece 

subsídios para o desenvolvimento de uma estratégia que vai ocasionar um maior retorno para 

a empresa. 

As diversas empresas que compõem uma indústria apresentam características diferentes 

e estruturas também diferentes. No setor de saúde, mais particularmente na área hospitalar, o 

aumento do poder aquisitivo por parte da sociedade, na última década, fez surgir um aumento 

considerável de hospitais da rede privada, o que provocou uma maior rivalidade entre as 

empresas existentes e uma maior atenção ao aparecimento de novas empresas. As ameaças de 

novas empresas fazem surgir dificuldades, tais como: fidelidade por parte dos clientes às 

empresas já estabelecidas, economia de escala ou necessidade de penetrar nos canais de 

distribuição. Contudo, o surgimento de uma nova prestação de serviços poderá comprometer 

as empresas estabelecidas, oferecendo mais atratividade e alternativas de preço e desempenho.  
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Com o aumento considerável da oferta de prestação dos serviços hospitalares, surgiu o 

poder de negociação dos consumidores, pacientes e seguradoras, que forçam as empresas a 

baixarem os preços, exigindo melhor qualidade e maior variedade de serviços. Os 

fornecedores podem também ter influência sobre as empresas, por meio do aumento de preços 

e da diminuição da qualidade dos produtos ou serviços prestados. A indústria farmacêutica, 

por exemplo, apresenta um grande poder com a venda de medicamentos à rede hospitalar. 

Seus produtos sofrem alteração de preços devido a vários fatores, dentre eles: o baixo número 

de substitutivos a uma determinada droga, devido ao elevado custo fixo da mesma por utilizar 

componentes importados, elevados investimentos em pesquisas, etc. 

Segundo Porter (1992), muitas empresas reconhecem que, para se obter um diferencial 

competitivo no mercado, faz-se necessária a utilização de uma boa estratégia. Não que a 

estratégia por si só garanta o sucesso da empresa, mas a definição de uma estratégia faz com 

que a empresa possa atingir melhor um determinado nicho do mercado, fornecendo, dessa 

forma, condições para que os clientes optem por comprar em uma determinada empresa em 

detrimento de outra. Cada empresa deverá realizar uma análise do ambiente na qual se 

encontra inserida, e descobrir a melhor maneira de atingir os seus objetivos.  

As estratégias competitivas, apesar de utilizarem formas diferentes, desenvolvem 

mecanismos de defesa para combater as cinco forças competitivas, garantindo, desse modo, 

uma vantagem competitiva com relação aos demais concorrentes. 

Segundo Oliveira (2001), a permanência de uma vantagem competitiva é a decorrência 

de um conjunto de circunstâncias internas, como habilidade, conhecimentos, experiência, 

capacidade de inovação, sistema de informação, etc., que os concorrentes não conseguem 

atingir ou ultrapassar. 

2.2.5.1 Objetivos de desempenho 

O objetivo de qualquer empresa, seja ela produtora de bens ou de serviços, é oferecer 

produtos/serviços que atendam às necessidades e expectativas, atuais e futuras, dos seus 

clientes. De fato, são os clientes que definem o quê, como, quando e quanto as empresas 

devem produzir. Essas expectativas deverão ser captadas pelo setor de marketing, uma vez 

que é este o setor que lida diretamente com os clientes, conhecendo todo o processo evolutivo 

das suas necessidades. Porém, deverá ser considerado também o modo como os concorrentes 

estão reagindo a essas alterações.  
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As informações obtidas pelo mercado deverão ser repassadas ao setor de 

desenvolvimento de produtos da empresa, o qual é responsável por transformar as 

expectativas dos clientes em produtos/serviços que atendam às suas necessidades. Deve-se 

observar, no entanto, que tais necessidades não são estáticas e que, por esse motivo, sofrem 

alterações contínuas. Os concorrentes, da mesma forma, buscam um aperfeiçoamento 

constante, com o intuito de melhorar o próprio desempenho perante os clientes oferecendo 

melhores formas de atendê-los, como também procurando melhorar o seu posicionamento no 

mercado competitivo.  

A produção é o setor responsável por transformar em realidade o produto/serviço que 

foi anteriormente desenvolvido, de maneira que os produtos a serem produzidos atendam às 

especificações do projeto. É no setor de produção que poderá ser colocada em prática a 

estratégia competitiva definida pela alta gerência da empresa. Aliada ao sistema de produção, 

a estratégia  poderá aprimorar o seu processo produtivo a fim de que os objetivos dos clientes 

possam ser atendidos, e de forma que eles sejam realizados muito melhor que seus 

concorrentes. Desse modo, poderão ser oferecidos ao mercado produtos e serviços sem 

defeitos, com um menor intervalo de tempo de entrega, com um prazo de entrega cumprido 

conforme o acordado com o cliente, e que a produção possa ser ágil o suficiente para alterar o 

seu sistema produtivo de forma a atender às necessidades do mercado. 

Os fatores que trarão vantagens competitivas ao mercado deverão considerar as 

informações vindas dos clientes as quais indicarão as necessidades, desses clientes, e elas 

serão repassadas à produção como objetivos de desempenho. A produção, no entanto, deverá 

desenvolvê-los de forma melhor que qualquer outro concorrente possa realizá-los. Assim, 

cada setor que compõe a empresa será responsável pelo desempenho da mesma junto ao seu 

cliente final. Os pontos principais a serem observados como objetivos de desempenho são: 

Objetivo Qualidade – a produção deverá fazer os produtos/serviços conforme as 

especificações do projeto, livre de defeitos. No caso de um serviço na área de saúde, pode-se 

exemplificar como a prescrição de um medicamento adequado pode curar ou amenizar os 

sintomas apresentados pelo paciente. No ambiente interno, a qualidade proporcionará 

confiabilidade e redução de custos, uma vez que a realização de atividades livres de erros 

evita retrabalhos, o que significa economia de tempo e matéria-prima, além de oferecer 

satisfação ao consumidor interno. 

Objetivo Rapidez – rapidez significa o tempo necessário para que o bem ou serviço seja 

disponibilizado ao cliente. No ambiente hospitalar, por exemplo, significa o menor espaço de 
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tempo entre a marcação de uma consulta e o tempo de sua efetiva realização, ou o curto prazo 

de tempo gasto para o repasse de uma informação, que tanto pode ser administrativa quanto 

clínica. Para que se possa oferecer rapidez ao cliente externo, é necessário que haja rapidez no 

processo interno da empresa. Para tanto, é necessário que exista agilidade nas tomadas de 

decisão, na movimentação dos materiais e no trato das informações das operações internas. 

Desse modo, haverá uma redução no acúmulo de estoque, já que não houve espera na 

produção do bem ou serviço. Outro ponto a ser observado é que, quanto mais rápido for o  

processo interno, mais facilmente o consumidor poderá obter realmente o bem ou serviço que 

deseja. 

Objetivo Confiança – vem a ser a produção do bem/serviço de forma que possam ser 

cumpridos os prazos acordados com os clientes. Em um hospital, por exemplo, espera-se que 

sejam mantidos os horários programados para o atendimento, e, caso seja necessária alteração 

dos mesmos, que sejam avisados com uma certa antecedência. Da mesma forma, os clientes 

internos esperam que os bens/serviços produzidos pelos diversos setores da empresa possam 

ser entregues em tempo hábil, a fim de que não ocorra perda de tempo na cadeia de produção 

e se possa agilizar o processo como um todo. Assim haverá uma redução dos custos 

operacionais e previsibilidade de todo o sistema produtivo. 

Objetivo Flexibilidade – é a capacidade que o sistema produtivo tem de poder oferecer 

produtos e serviços diferentes, alterar a variedade de produtos e serviços oferecidos, oferecer 

produtos e serviços em quantidades diferentes, e variar o tempo de entrega, com o intuito de 

atender às necessidades dos consumidores. 

Flexibilidade de produto/serviço – em um ambiente hospitalar, pode significar a oferta 

de novos tipos de tratamentos, seja com a da aquisição de novas tecnologias ou de 

conhecimentos técnicos. 

Flexibilidade de composto (MIX) – vem a ser a facilidade de alternar a execução dos 

produtos/serviços. A realização de atendimentos na emergência hospitalar pode ser um 

exemplo, pois os plantonistas deverão estar aptos a lidar com uma grande variedade de 

problemas médicos. 

Flexibilidade de volumes – significa que a produção tem condições de poder alterar o 

número de produtos/serviços oferecidos aos clientes conforme as necessidades do mercado. 

Por exemplo, o hospital precisará ajustar o seu nível de serviços para os possíveis 

atendimentos que venham a ocorrer em um feriado, pois em tal período o número de 

ocorrências  é muito maior que nos dias de semana normais. 
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Flexibilidade de entrega – é a facilidade que tem a produção de poder alterar o 

planejamento de entrega de produtos/serviços. A antecipação, por exemplo, do resultado de 

um exame em caso de urgência.A flexibilidade no processo interno facilitará o uso de pessoal 

e de equipamentos no atendimento rápido às suas necessidades, quando surgirem situações 

imprevisíveis. Em caso de epidemia, por exemplo, o hospital deverá dispor de instalações, 

equipamentos e pessoal devidamente qualificados para o pronto atendimento das necessidades 

dos pacientes. 

Objetivo Custo – de todos os objetivos, custo é o mais importante, mesmo quando 

outros objetivos são considerados prioritários. As empresas procurarão reduzir os custos, pois 

esses poderão ser transformados em lucros ou em vantagens competitivas no mercado, ou 

ainda, uma combinação dos dois. Os custos da produção são os recursos de transformação 

utilizados para uma atuação sobre os recursos a serem transformados. Em outras palavras, os 

recursos de transformação são, fundamentalmente, as instalações e os recursos humanos que 

agem sobre materiais, informações e pessoas, recursos a serem transformados, mudando o 

estado ou condição para oferecer um produto ou serviço.  

São, portanto, custos da produção: 

Custos de funcionários – todos os recursos destinados ao pagamento de pessoal. 

Custos de instalações – envolve, ainda, tecnologia e equipamentos. Recursos com 

aquisição e manutenção das operações. 

Custos de materiais – são os recursos destinados aos materiais utilizados ou 

transformados no processo produtivo. 

Em um hospital, por exemplo, existem gastos permanentes, que variam muito pouco 

com a alteração do número de pacientes. São os gastos com infra-estrutura (leitos, 

equipamentos, UTI, etc.), profissionais qualificados, aquisição de materiais (medicamentos, 

suprimentos médicos e material de apoio) e terceirização de serviços, como limpeza. 

Segundo Slack (1993), a forma como uma empresa irá alcançar baixos custos de 

produção dependerá das escolhas estratégicas que ela adotará para a sua atuação no mercado. 

Podem ser apresentadas das seguintes formas: 

Custos são modificados pelo volume – os custos fixos da produção são distribuídos 

pelos produtos/serviços produzidos. Assim, quanto maior o volume da produção menor será o 

custo médio.  
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Custos são modificados pela variedade – uma grande variedade de produtos/serviços 

ocasiona um elevado custo, já que exige uma variedade de processos e variedade de roteiros, 

além de necessitar de uma tecnologia mais avançada. Uma menor variedade significa, pois um 

menor custo.  

Custos são modificados pela variação – as oscilações da demanda, principalmente as 

não previsíveis, elevam os custos da produção, uma vez que, para atender a uma nova 

situação, serão necessárias, por exemplo, horas extras, novas contratações. 

Uma maneira de melhorar o desempenho dos custos é melhor os objetivos de 

desempenho no processo interno, pois, aperfeiçoando a qualidade das operações, evitam-se 

desperdícios com retrabalho, o que significa economia de tempo e de material. A rapidez no 

processo interno evita a formação de estoques entre as operações que compõem o sistema 

produtivo. Com isso são eliminados os gastos indiretos (armazenagem, seguro, etc.). A 

confiabilidade nas operações internas assegura um fluxo contínuo de todas as operações. A 

flexibilidade interna permite a administração da produção ou a opção de mudar as operações 

rapidamente, sem que haja perda de tempo e de qualidade da operação a ser realizada. 

As decisões de como a empresa irá atuar no mercado competitivo surgem com a 

definição da estratégia de negócio, a qual posiciona a empresa diante de seus consumidores, 

mercado e concorrentes. Essa estratégia deverá ser repassada a todos os segmentos que 

compõem a empresa, pois todos deverão contribuir para que os objetivos estratégicos sejam 

atingidos.  

Existem três pontos fundamentais a serem observados para a definição de quais 

objetivos de desempenho deverão ser adotados: 

• as necessidades específicas dos consumidores; 

• as atividades dos concorrentes; 

• ciclo de vida do produto/serviço. 

Dos aspectos citados, o que merece maior destaque são os consumidores, pois para eles 

é que a produção desenvolverá os objetivos de desempenho. Pode-se dizer que todos os 

objetivos citados deverão ser observados e desejados pelos clientes; contudo, haverá sempre 

um grau de importância a ser atribuído pelo consumidor, que provavelmente irá considerar 

um fator mais relevante que outro.  

Apesar da indiscutível importância do consumidor, o desempenho da produção frente 

aos concorrentes também se torna importante, pois comparar e procurar constantemente 
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realizar de forma superior aos dos seus concorrentes os produtos e serviços oferecidos pela 

empresa oferecem uma vantagem competitiva no mercado. 

O comportamento dos clientes e a atuação dos concorrentes deverão ser associados ao 

ciclo de vida dos produtos ou serviços oferecido ao mercado, pois em cada etapa do ciclo de 

vida – introdução, crescimento, maturidade e declínio – a empresa deverá atuar de forma 

diferente tanto com relação às vendas quanto à sua produção. 

2.2.5.2 Fatores críticos de sucesso 

Uma forma pela qual as empresas podem identificar os objetivos determinantes é por 

meio dos fatores críticos de sucesso: os fatores ganhadores de pedidos e os qualificadores, e 

os critérios de menos importância. 

Ganhadores de pedidos – são os objetivos que agem de forma determinante na hora da 

escolha de um produto. 

Qualificadores – são os objetivos que, apesar de não serem os mais importantes, são os 

responsáveis pela tomada de decisão, já que eles precisam ter um padrão mínimo para atender 

às necessidades dos clientes. Abaixo desse padrão, os produtos ou serviços passam a nem ser 

considerados pelos consumidores. 

Critérios menos importantes – são aqueles que não são considerados importantes pelos 

clientes. 

A influência dos concorrentes nos objetivos de desempenho surge quando uma empresa 

concorrente resolve mudar sua estratégia competitiva mudando o objetivo de desempenho do 

seu sistema produtivo, a fim de melhorar sua posição competitiva no mercado. 

O posicionamento do mercado, cliente e concorrentes deverá ser analisado sempre com 

relação ao ciclo de vida do produto/serviço, o qual compreende os seguintes estágios: 

introdução, crescimento, maturidade e declínio. Em cada estágio deverão ser observadas 

mudanças no sistema de produção e no sistema de vendas dos referidos produtos/serviços, 

devido às diferenças de comportamento apresentadas tanto pelos consumidores quanto pelos 

concorrentes.  
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 Hospitais públicos Hospitais privados 

Produtos Serviço ambulatorial Serviço especializado 

Clientes Conveniado ao SUS Clientes particulares e planos de 

saúde 

Gama de serviços Média e padronizada Diversificada 

Qualidade Ausência de erros Realização conforme o esperado 

Volume de atendimento Alto Médio 

Demanda Imprevisível Previsível 

Margem de lucro Inexistente De média a alta 

 

 

Fatores competitivos 

Ganhadores de pedidos Qualidade do serviço 

Custo 

Qualidade do serviço 

Confiança 

Qualificadores Rapidez /confiança Rapidez /custo 

Menos importantes Flexibilidade Acessibilidade 

 

 

Objetivos de desempenho Custo/qualidade Qualidade/confiança 

 

Figura 2.5 – Representação de como os objetivos de desempenho podem diferir diante de diferentes 

formas de concorrentes. 

Fonte: Slack (1993. p.25) 

Assim, deve-se observar que os objetivos de desempenho diferem de acordo com o setor 

no qual atuam, pois são diferentes os produtos/serviços oferecidos aos clientes, os clientes e a 

forma de atuar dos concorrentes. Pode-se observar, por exemplo, a prestação do serviço 

hospitalar público e privado oferecido à população, na figura 2.5 acima. 

A representação polar dos objetivos de desempenho é a demonstração por meio da 

figura 2.6, na qual aparece o grau de importância dos objetivos de desempenho a partir de um 

ponto de mesma origem. Assim, quanto mais próximo da origem menor será o grau de 

importância do objetivo de desempenho (SLACK, 1996). 
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Figura 2.6 - Representação polar dos objetivos de desempenho. 

Fonte: Slack et.alii (1996.p.105) 

Porém, mesmo dentro dessa divisão haverá uma escala de importância para os objetivos 

apontados pelos consumidores. Os clientes de uma determinada empresa podem, por 

exemplo, apontar os objetivos qualidade e flexibilidade como sendo os ganhadores de 

pedidos, mas entre eles existe um grau de importância maior que o outro. Por isso, é 

importante analisar o grau de importância pelo uso de uma escala (Slack,1993). 

Ainda segundo Slack (1993), a escala de importância de nove pontos visa demonstrar o 

grau de prioridades das necessidades indicadas pelos clientes. Desse modo, a apresentação 

dos objetivos é realizada em ordem decrescente, quando em primeiro lugar surgem os 

Objetivos Ganhadores de Pedidos, que são subdivididos em três. O objetivo que apresentar a 

prioridade máxima junto aos clientes terá peso 1, e é o principal impulsor da competitividade. 

O objetivo que recebe o peso 2 proporciona uma importante vantagem junto aos clientes e 

deverá sempre ser considerado. 

O objetivo que proporciona uma vantagem útil junto à maioria dos clientes recebe o 

peso 3 e é normalmente considerado. Em seguida, aparecem os Objetivos Qualificadores, que 

da mesma forma se encontram subdivididos. Para receber o peso 4, o objetivo precisa estar 

pelo menos no nível considerado de bom padrão do setor analisado. O peso 5 é destinado ao 

objetivo que precisa estar em torno da média do padrão do setor analisado, enquanto para 

obter o peso 6 o objetivo precisa estar a pouca distância do restante do setor analisado. 

Por fim, surgem os Objetivos Menos Importantes que, da mesma forma que os demais, 

se encontram subdivididos. O objetivo recebe peso 7 quando normalmente não é considerado 

pelos clientes, mas poderia tornar-se mais importante no futuro. O objetivo que muito 
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raramente é considerado pelos clientes recebe peso 8. Finalmente, o objetivo que nunca é 

considerado pelos clientes, e provavelmente nunca o será, recebe peso 9 . 

Da mesma forma que se avalia a opinião do cliente quanto à definição dos objetivos de 

desempenho, o mesmo deverá ser realizado quanto ao desempenho dos concorrentes com 

relação aos objetivos de desempenho, comparando o seu desempenho aos dos seus 

concorrentes. Assim, a apresentação dos objetivos deverá ser colocada com relação aos 

concorrentes, para um determinado setor do mercado, ou para um grupo de produtos, para em 

seguida se analisar o posicionamento da empresa com relação a cada objetivo de desempenho. 

Dessa forma, a escala de nove pontos de desempenho é realizada em ordem decrescente, em 

que o peso 1 indica que o desempenho da empresa é consistente e consideravelmente melhor 

do que o do concorrente mais próximo. O desempenho correspondente ao peso 2 indica que o 

desempenho da empresa é consistente e claramente melhor do que o de nosso concorrente 

mais próximo. O peso 3 mostra que a empresa apresentou um desempenho consistente e 

marginalmente melhor do que o de nosso concorrente mais próximo. 

Se o desempenho da empresa for com freqüência marginalmente melhor do que o da 

maioria dos concorrentes, ele corresponde ao peso 4. O peso 5 é indicado quando o 

desempenho da empresa for aproximadamente o mesmo da maioria de nossos concorrentes,. 

quando o desempenho da empresa estiver com freqüência a uma curta distância atrás dos seus 

principais concorrentes. 

O peso 7 indica que o desempenho se encontra usual e marginalmente pior do que os 

principais concorrentes. Quando a empresa apresenta um desempenho usualmente pior do que 

a maioria dos seus concorrentes, esse desempenho corresponde ao peso 8. Finalmente, se o 

desempenho for consistentemente pior do que o da maioria dos concorrentes, a ele 

corresponde o peso 9. 

A matriz de importância/desempenho, representada na figura 2.7, leva em consideração 

o grau de importância apontado pelos clientes com relação aos objetivos de desempenho, 

como também o desempenho da empresa em face do desempenho dos seus concorrentes 

diante da variação do mercado competitivo. Vale ressaltar que essa avaliação é feita 

conjuntamente e que a lacuna entre a indicação de importância de cada objetivo de 

desempenho e o desempenho dele com relação ao dos concorrentes é que oferece o guia para 

a prioridade. 

A relação entre a importância dos objetivos de desempenho atribuída pelos clientes e o 

seu desempenho em relação aos demais concorrentes é que define o grau de prioridade. A 



Capítulo 2                                                                                                                  Gestão da Qualidade na Saúde 

 38 

análise conjunta das escalas oferece a oportunidade de se observem melhor as verdadeiras 

prioridades, a fim de que se possam traçar os planos de melhorias. Deve-se observar, no 

entanto, o processo dinâmico que envolve clientes e concorrentes, no momento que foram 

pontuadas essas escalas. 

A matriz importância/desempenho, como se verá na figura abaixo, é dividida em quatro 

zonas: 

Zona “apropriada” – apresenta uma linha demarcatória de desempenho que indica o 

nível mínimo em que a empresa pode atuar satisfatoriamente. Todos os esforços devem ser 

enviados para que os objetivos de desempenhos permaneçam acima dessa linha. 

Zona de “melhoria” – a faixa de melhoria encontra-se logo abaixo da Zona 

“apropriada”. Os objetivos que forem localizados mais à esquerda e distantes da linha de 

limite mínimo de desempenho deverão receber atenção para melhorar o seu desempenho, mas 

não exigem da empresa uma ação urgente. 

Zona de “ação urgente” – os objetivos de desempenho que estiverem localizados nessa 

zona necessitarão de atenção especial por parte da empresa, pois são considerados pelos 

clientes de grande importância e encontram-se com baixo desempenho em relação aos seus 

concorrentes. 

Zona de “excesso” – em caso de algum objetivo de desempenho estar localizado nessa 

área, a empresa deverá analisar o seu sistema de produção para ver se está havendo um 

excesso de recursos sendo destinado a essa área. Em caso afirmativo, esses recursos poderão 

ser remanejados para os objetivos de desempenho que se encontram nas zonas de “ação 

urgente” ou de “melhoria”. 
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Figura 2.7 - Matriz de importância de desempenho. 

Fonte: Slack (1993.p.184) 
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Uma estratégia competitiva eficiente deverá levar em consideração os fatores críticos de 

sucesso para poder ser bem estruturada. Para tanto, os gerentes deverão reconhecer e analisar 

os pontos relevantes, a fim de que a empresa possa atingir os seus objetivos e, assim, obter 

sucesso (Oliveira, 2001). 

Sendo identificados os aspectos mais importantes para o sucesso da empresa, os 

gerentes deverão analisar os recursos internos e definir a melhor forma como esses deverão 

ser utilizados. Do mesmo modo, deverão ser analisados os fatores de sucesso das empresas 

concorrentes, a fim de que poderem ser comparados com os fatores da empresa em questão e 

verificar as ameaças e oportunidades oferecidas pelo mercado. Após o levantamento dos 

fatores críticos de sucesso deverá ser feita uma análise comparativa, técnica, com a utilização 

de um quadro comparativo, como o apresentado a seguir, na figura 2.8. Para tanto, deverá ser 

realizada uma série de entrevistas com a alta e média gerência e, posteriormente, analisar os 

dados obtidos (Oliveira, 2001). 

 

Planos Análise comparativa dos fatores críticos de sucesso 

 

Data Nº 

Fatores 

Críticos 

de 

Sucesso 

Peso 

(ponderação 

dos fatores) 

 Empresa Concorrência 

  Nota Desempenho 

(nota x peso) 
A B C 

       

   Nota Desempenho Nota Desempenho Nota Desempenho 

Figura 2.8 – Análise comparativa dos fatores críticos de sucesso. 

Fonte:Oliveira (2001, p.221) 

Essa técnica fornece subsídios aos gerentes e é utilizada para orientar os mesmos nas 

suas tomadas de decisão, pois revela a realidade da empresa, em um dado momento, e o seu 

posicionamento com relação aos seus concorrentes. Dessa forma, a empresa poderá obter 

vantagens competitivas no mercado atuante.  

2.3 Metodologia adotada para coleta dos dados 

O presente estudo pretende apresentar o tema dentro de uma abordagem descritiva de 

análise de dados empíricos, tendo em vista a fundamentação teórica. 
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Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, que é a determinação dos fatores críticos 

de sucesso para uma clínica do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de 

Pernambuco, observou-se que a melhor metodologia a ser utilizada seria a pesquisa de campo, 

uma vez que esse método permite captar as informações necessárias para se poder coletar os 

dados necessários ao alcance dos objetivos deste trabalho.  

Devido à utilização de técnicas estatísticas, a pesquisa por amostragem apresenta um 

alto índice de precisão. A pesquisa por amostragem pode, a partir do estudo de determinado 

grupo, revelar aspectos gerais de uma certa população. 

Para a realização de uma pesquisa, são necessários alguns preparativos prévios, ou seja, 

um planejamento. Esse planejamento visa antever os fatos, visualizar os possíveis problemas 

e assim diminuir a probabilidade de erros, a fim de se obterem melhores resultados. 

A elaboração das questões deverá garantir a imparcialidade do entrevistador e a 

compreensão do entrevistado e, assim, poder garantir a fidelidade das respostas obtidas (Boyd 

& Westfall,1978). 

Segundo Boyd & Westfall (1978), os dados coletados por meio das entrevistas serão 

trabalhados a partir de modelos matemáticos ou estatísticos e para em seguida ser possível 

obter-se informações dos seguintes tipos: descritivas, comportamentais e preferenciais. As 

descritivas são informações que descrevam o entrevistado, tais como: faturamento anual, 

número de leitos, número de funcionários, etc. As comportamentais são informações que 

revelam o comportamento do entrevistado, tais como: cultura organizacional, atuação social 

envolvendo empresa e comunidade, etc. As preferenciais são informações obtidas dos 

entrevistados por meio de opiniões sobre um determinado tema, por ex. opinião sobre sistema 

de qualidade, envolvimento financeiro na aplicação de um modelo para a gestão de sistemas 

de garantia da qualidade, etc. 

Vale ressaltar que em uma pesquisa poderão ser utilizados os vários tipos de informação 

no questionário, com a finalidade de se conhecer melhor o grupo que está sendo estudado e 

poder projetar para toda uma população. 

As informações necessárias para o desenvolvimento da pesquisa poderão ser obtidas 

com o envio de questionários pelos correios, pesquisas realizadas por telefone e entrevistas 

diretas realizadas por entrevistadores com pessoas anteriormente selecionadas (Boyd & 

Westfall,1978). 

Segundo Rea e Parker (1997), existem dois fatores que devem ser definidos antes da 

escolha do tamanho da amostra. São eles: 
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• Nível de confiança 

• Intervalo de confiança 

Nível de Confiança – é o risco que o pesquisador está disposto a aceitar no estudo, 

considerando-se os requisitos de tempo, de orçamento e as conseqüências de se tirarem 

conclusões erradas da amostra. Normalmente, o nível de confiança gira em torno de 95% ou 

99%. 

Intervalo de Confiança – determina o nível de precisão que o pesquisador obtém com o 

tamanho da amostra, o qual está diretamente relacionado com a precisão da média da amostra 

como estimativa da média da população real. 

  A amostra pode ser selecionada por meio de uma amostragem probabilística ou não-

probabilística (Rea e Parker 1997). Na amostragem probabilística, a probabilidade de seleção 

é igual para todos os membros da população útil, em todos os estágios do processo de seleção.  

Após ter sido escolhida a forma como será aplicado o instrumento - telefone, correio ou 

pessoalmente o passo seguinte é a decisão sobre que tipo de perguntas será adotado. Segundo 

Boyd & Westfall (1978), os três principais tipos de perguntas são: perguntas abertas, múltipla 

escolha, dicotômica. De forma geral, os questionários apresentam tanto perguntas que têm 

opção de escolha (múltiplas escolhas e dicotômica) como questões abertas. As questões 

fechadas, que apresentam opção de escolha, são comumente as mais utilizadas e oferecem a 

vantagem de respostas padronizadas, facilitando a compilação dos dados. Em contrapartida, 

as questões abertas oferecem aos entrevistados a oportunidade de expressar sua opinião sobre 

o assunto, fazendo críticas e sugestões, contribuindo de forma criativa para o enriquecimento 

do trabalho. Contudo, esse tipo de pergunta deve ser usado com bastante cautela, pois pode 

ser influenciado pelo entrevistador como também por quem está compilando os dados. Este 

tipo de pergunta também pode ser considerado tedioso e poderá ocorrer falta de interesse em 

responder às questões. Por fim, deve-se dar atenção ao tamanho do questionário, uma vez que, 

quanto mais extenso for, maiores serão os gastos, como também ele sofrerá o risco de 

apresentar um baixo índice de respostas. 

A implementação da pesquisa é o momento no qual é colocado em prática o 

procedimento anteriormente selecionado. Deve-se, também, procurar seguir o cronograma 

preestabelecido. Atenção especial deve ser dada aos procedimentos éticos. 

 A representação dos dados surgidos pode ser por meio de escalas numéricas, segundo 

Campello (2002). Podem ser: nominal, ordinal, intervalar e de razão. 

• Escala Nominal – identifica as categorias. 
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• Escala Ordinal – permite a ordenação por patamares. 

• Escala Intervalar – é o posicionamento de uma variável em relação a um todo. 

• Escala de razão – permite a comparação em termos absolutos. 

 Posteriormente, são determinados os níveis de confiança que poderão ser atribuídos às 

estimativas (erro-padrão e os limites de confiança), a determinação e a correlação entre as 

variáveis. Por fim, são apresentadas as considerações finais, que poderão ser colocadas em 

forma de recomendações (REA & PARKER ,1997). 

No presente trabalho, as questões foram formuladas tendo como base informações do 

tipo preferenciais, as quais procuravam saber a opinião do paciente a respeito da qualidade da 

prestação dos serviços oferecidos pela Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco. 

 Após terem sido analisadas as vantagens e desvantagens dos meios apresentados, 

levando-se em consideração fatores como custo, tempo, tipo de informação, etc., optou-se 

pela entrevistas diretas, uma vez que apresentam as seguintes vantagens: 

• oferecem maior velocidade na coleta dos dados, já que os dados podem ser compilados 

em um prazo muito curto; 

• a pesquisa realizada pessoalmente oferece maior possibilidade de que o questionário 

seja respondido segundo uma determinada seqüência lógica; 

• garante-se também um maior índice de perguntas respondidas; 

• a pesquisa realizada pessoalmente poderá ser mais longa e apresentar um maior grau de 

complexidade, pois poderá contar com o auxilio do entrevistador para orientar o 

entrevistado, que poderia sentir-se pouco estimulado a responder, caso não contasse 

com o auxilio do entrevistador. 

Na definição da composição da amostra, foi realizado um estudo para a seleção do 

grupo que irá representar a população, pois esse grupo deve ter as informações necessárias 

para atender aos objetivos da pesquisa. Para tanto, foi identificada e dimensionada a 

população a ser estudada, população útil, ou seja, uma representação da população geral na 

qual o pesquisador deve ser capaz de identificar uma lista tão completa quanto possível de 

membros dessa população, para, em seguida, retirar um número de representantes que compôs 

a amostra. 

 Optou-se pela utilização da Amostragem Estratificada, uma vez que a principal 

finalidade desse processo de seleção é garantir que cada estrato seja representado por uma 
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amostra de tamanho adequado. Esse processo consiste em separar os elementos da população 

útil em grupos mutuamente exclusivos, denominados ESTRATOS (Rea & Parker,1997). 

A amostra deverá ter um tamanho que seja representativo da sua população útil. Deve-

se levar em consideração que, quanto maior a amostra, maior a probabilidade de que ela 

traduza com maior fidelidade as características da população estudada. Porém, deve-se 

considerar que uma amostra grande significa um maior gasto e um maior tempo na realização 

da pesquisa. 

A realização de um pré-teste no instrumento de pesquisa será indiscutivelmente 

importante, uma vez que por meio dele é que serão realizados os possíveis ajustes. Uma vez 

que mais de um pesquisador se tenha empenhado em seguir todas as etapas anteriores e se 

esforçado para a elaboração de um questionário eficaz e eficiente, o instrumento de pesquisa 

poderá não estar captando as informações necessárias para atingir os objetivos da pesquisa. 

Para o pré-teste deverá ser realizada uma amostragem não-probabilística. 

Após serem feitos os ajustes necessários, será realizada a elaboração definitiva do 

instrumento de pesquisa, onde deverá ser observado se o questionário foi desenvolvido de 

forma coerente, seguindo uma seqüência lógica, se a formulação das perguntas abrange o 

tema em estudo, se a linguagem está sendo adequada e de fácil compreensão, para então ser o 

questionário aplicado junto aos pacientes. 

Depois de coletados os dados, será realizado o tratamento das informações, quando será 

verificada a validade dos questionários. Posteriormente, os dados serão tabulados e 

armazenados.  

 Por fim, os dados anteriormente captados serão tabulados e, em seguida, preparados 

para a realização de um trabalho estatístico. A tabulação consiste em observar e definir a 

alocação dos dados por categorias (Rea & Parker,1997).   

2.4 Conclusão do capítulo 

A base conceitual apresentada por este trabalho deu suporte para que os dados 

levantados por esta pesquisa pudessem ser tratados e analisados. Os temas aqui abordados 

tiveram como objetivo apresentar de forma simples e concisa os conceitos adotados para 

atingir o âmago da pesquisa. A formulação da base conceitual apresentou dificuldades quanto 

ao acesso à bibliografia sobre o tema proposto, pois ainda é escassa a pesquisa desenvolvida 

nessa área. 
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Para alcançar o objetivo geral deste trabalho, que é a determinação dos fatores críticos 

de sucesso para uma clínica do Hospital das Clinicas da Universidade Federal de 

Pernambuco, decidiu-se adotar a metodologia de pesquisa de campo, com amostragem 

representativa da sua população. 

No próximo capítulo será apresentada, de forma detalhada, a elaboração do instrumento 

de pesquisa, como também serão definidos: o campo de atuação, a população e a amostra. 
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3. A COLETA DOS DADOS 

Este capítulo é dedicado à apresentação da coleta dos dados que compõem a pesquisa. A 

estrutura deste capítulo é composta por três etapas. A primeira destina-se à elaboração do 

questionário, sendo detalhado o processo de realização do mesmo. Na segunda etapa, são 

definidos: o campo de atuação, a população e a amostra que foram selecionados para a 

pesquisa. 

3.1 Formulação do Instrumento de Pesquisa 

A elaboração do instrumento de pesquisa tem como base o estudo realizado sobre os 

fatores críticos de sucesso, que devem direcionar o sistema produtivo de uma empresa, ou 

seja, as prioridades dos clientes é que devem orientar as prioridades da empresa, a fim de que 

a mesma possa obter vantagens competitivas no mercado em que atua. Assim, o presente 

trabalho foi desenvolvido com a finalidade de identificar os fatores que definem as exigências 

dos clientes a partir da avaliação do grau de importância atribuído a cada objetivo de 

desempenho (Slack, 1993). 

O questionário foi desenvolvido a partir do embasamento teórico adquirido com o 

estudo dos fatores críticos de sucesso, com o intuito de obter informações preferenciais, ou 

seja, informações em que o entrevistado deverá emitir sua opinião sobre o desempenho do 

produto e/ou serviço prestado, indicando um grau de importância aos aspectos considerados 

relevantes para a análise do tema proposto. 

3.1.1 O uso dos fatores críticos de sucesso na elaboração do questionário 

Conhecer as necessidades dos clientes e poder reconhecer que entre as necessidades 

existe um grau de prioridade é de fundamental importância para se definir a estratégia de 

produção na prestação do serviço. Para tanto, deve-se distinguir entre os objetivos os 

ganhadores de pedidos, os qualificadores e os de menor importância, conforme foi 

apresentado no Capítulo 2 deste trabalho. 

Como já foi dito anteriormente, os objetivos ganhadores de pedidos são os que têm 

influência sobre a decisão de utilizar ou não um determinado serviço. Os qualificadores são os 

que apresentam aspectos competitivos que devem ficar em um nível para poderem ser 

comparados com os dos concorrentes. Os menos importantes são os que não influenciam de 
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forma significativa os clientes, mas podem, de forma ampla, ser considerados importantes 

para o sistema produtivo. 

O grau de importância atribuído pelos clientes fica mais facilmente visualizado quando 

se faz uso de uma escala de valores. Para a elaboração dos questionários, que foram 

destinados aos pacientes e dirigentes, optou-se por uma escala de cinco valores, por se 

considerar que essa apresentação seria mais facilmente assimilada pelos mesmos e por 

facilitar a consolidação dos resultados. Porém, a escala de nove valores apresentada por Slack 

(1993), detalhada no capítulo anterior, será um ponto de referência na análise dos dados que 

serão coletados. 

A elaboração de dois questionários, um para os pacientes e outro para os dirigentes, 

justifica-se pela necessidade de se fazer um confronto entre as prioridades definidas pelos 

pacientes e o desempenho dos objetivos de desempenho. A partir desse confronto os 

dirigentes vão poder determinar quais as ações deverão ser priorizadas. 

3.1.1 A elaboração do questionário dos usuários 

O questionário é composto por duas partes. Na primeira, os clientes/pacientes deverão 

ser identificados por meio de questionamentos de cunho pessoal. Nessa parte serão abordados 

os seguintes aspectos: 

• Idade; 

• Sexo; 

• Nível de instrução; 

• Renda familiar; 

• Utilização de seguro saúde além da previdência social; 

• Número de consultas realizadas no Hospital das Clínicas; 

• Tempo de freqüência na Clínica de Hipertensão. 

Na segunda parte do questionário, os clientes/pacientes deverão indicar o grau de 

importância que atribuem aos objetivos de desempenho, a saber: qualidade, rapidez, confiança 

e flexibilidade. Serão abordados os fatores que, segundo os clientes, contribuem para a 

realização de um serviço de saúde de qualidade.  

• Os objetivos de desempenho variam de acordo com o segmento em que a empresa atua. 

Dessa forma, busca-se identificar o grau de importância que os clientes, que no caso são 

os pacientes da Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFPE, atribuem aos 

objetivos de desempenho apresentados.  
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No objetivo qualidade busca-se a produção de serviços livres de erros. Portanto, visto 

que se trata de um serviço de saúde, deverão ser observados aspectos de desempenho 

funcional, higiene, segurança, dentre outros. 

Quanto à rapidez, deve-se observar o tempo que os pacientes esperam para que o 

serviço seja realizado. Espera-se, portanto, que o tempo entre a solicitação e a realização do 

tratamento e/ou exame seja o mínimo possível, a fim de não ocorrer agravamento do quadro 

clínico. 

Com o objetivo confiança, espera-se que o tempo que foi acordado para a realização da 

consulta, exame e tratamento seja cumprido conforme o que tinha sido programado.  

Flexibilidade vem a ser a facilidade que existe em alterar a produção dos serviços 

prestados. Para tanto, deve-se analisar a possibilidade de introduzir um novo tipo de 

tratamento, a facilidade de adaptação ao volume de pacientes a serem atendidos, a facilidade 

de se alterar a programação da prestação do serviço, dentre outros serviços. 

O objetivo de desempenho custos não será abordado no questionário dos 

clientes/pacientes, por se tratar de um aspecto até então pouco observado pelos mesmos, já 

que se trata de uma instituição pública. Porém, esse mesmo aspecto será abordado no 

questionário destinado aos dirigentes. 

Atualmente, existem várias formas de avaliar a qualidade da prestação do serviço 

oferecido, a qual dependerá para quem se destina a avaliação, seja cliente externo ou interno. 

Levando-se em consideração os aspectos supracitados, procurou-se abordar os fatores 

que, segundo os clientes, contribuem para a qualidade no serviço de saúde. Assim, as questões 

abordadas no instrumento de pesquisa tiveram como base o Manual de Acreditação 

Hospitalar, Improving Patients’ Experience (1999) e o livro “Hospital: fui bem atendido”, de 

Mirshawka (1997). 

A apresentação do questionário é feita por meio de questões fechadas que abordam a 

qualidade percebida, ou seja, a qualidade atual dos serviços prestados pela Clínica de 

Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFPE, como também por questões que buscam 

identificar quais são as expectativas dos pacientes. Com estas últimas questões pretende-se 

reconhecer os fatores que os clientes/pacientes apontam como fatores críticos de sucesso.  

O questionário encontra-se dividido em duas partes. A primeira é destinada à 

identificação do paciente, enquanto a segunda está relacionada com o atendimento recebido. 

Em sua totalidade, o questionário é composto por vinte e três questões. O questionário 

utilizado para a realização deste trabalho encontra-se disponível no Apêndice 1. 
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3.1.2 A elaboração do questionário dos dirigentes 

Da mesma forma que o questionário dos usuários, o questionário dos dirigentes é 

composto por duas partes. Na primeira deverá ser feita a identificação funcional. Serão 

abordados os seguintes aspectos: 

• cargo que ocupa; 

• tempo de permanência na função; 

• existência de alguma outra atribuição além da função; 

• tempo destinado para desempenhar a função. 

Buscar informações sobre o desempenho do setor com relação aos seus correntes 

também é importante. Por isso, será realizada uma entrevista com os dirigentes para ser 

avaliado o desempenho do setor com relação ao desempenho do(s) seu(s) concorrente(s).  

Todos os aspectos que foram considerados na análise com os pacientes também serão 

utilizados na análise a ser realizada com os dirigentes.  

Na segunda parte do questionário, os dirigentes deverão indicar o grau de importância 

que atribuem aos objetivos de desempenho (qualidade, rapidez, confiança e flexibilidade), 

tendo como parâmetro o mercado atuante. Nessa parte do questionário, serão analisados os 

fatores que, segundo os dirigentes, contribuem para a realização de um serviço de saúde de 

qualidade.  

Sendo o Hospital das Clínicas um hospital-escola que dá suporte a uma instituição de 

ensino superior subsidiada pelo Governo Federal, e como tal não possui nenhum concorrente 

como definido pelo mercado, foi adotado, para efeito demonstrativo, o Hospital Osvaldo Cruz 

como sendo o seu concorrente mais próximo, uma vez que se trata também de um hospital-

escola, só que pertencente à esfera estadual e, portanto, possuidor das mesmas características 

que o Hospital das Clínicas. 

Observar o objetivo custos é do interesse de qualquer empresa, seja ela privada ou 

pública, pois por meio da redução dos gastos operacionais é possível reduzir o preço ou 

aumentar o lucro ou, ainda, uma combinação de ambos. Na prestação do serviço público, isso 

deverá representar uma prestação de serviço de melhor qualidade ou uma ampliação do 

número de atendimentos. 

A escala adotada para a avaliação das questões dessa segunda parte do questionário 

conterá cinco valores, porém, eles corresponderão ao desempenho do setor com relação ao(s) 

seu(s) concorrente(s). 
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Para cada item, os dirigentes deverão escrever os números de 1 (um) a 5 (cinco), 

conforme as instruções a seguir: 

1 – Muito melhor 

2 – Melhor 

3 – O mesmo 

4 – Marginalmente abaixo 

5 – Consideravelmente abaixo 

Por fim, serão analisados os resultados. Com base nas informações obtidas, os 

dirigentes poderão definir a sua estratégia competitiva, e assim ajustar o processo produtivo 

de forma que os serviços sejam realizados de maneira eficaz e eficiente e dessa forma, possam 

atender melhor às necessidades dos seus pacientes. 

3.2 Definição do ambiente da pesquisa 

O presente trabalho optou pela área de prestação de serviços, mais especificamente a 

área de serviços médicos do Hospital das Clinicas, devido à alta repercussão social dos 

serviços prestados pelo setor, juntamente com o seu peculiar dinamismo no que diz respeito à 

incorporação científico-tecnológica ao processo de trabalho. Dentro desse cenário que une um 

vasto cabedal científico, mas com sérias cobranças sociopolíticas e com grande escassez de 

recursos, é que se faz presente a necessidade de se definir uma estratégia competitiva e ajustar 

seu processo produtivo, de forma que este último seja estruturado para produzir de maneira 

eficaz e eficiente. 

A realização dessa avaliação em todo o âmbito hospitalar exigiria uma grande demanda 

de tempo e dinheiro, que no momento não estão disponíveis. Por isso, definiu-se que este 

trabalho fosse realizado em uma das clínicas existentes.  

Existem no Hospital das Clínicas as clínicas ambulatoriais e as clínicas de internação. A 

escolha de uma das clínicas ambulatoriais ocorreu pelo fato de se querer evitar transtornos e 

incômodos maiores, quanto à aplicação de um questionário, aos pacientes que estão 

internados e aos profissionais que atuam nessa área. 

A escolha da clínica de hipertensão ocorreu devido ao grande número de trabalho 

científico realizado pelo Departamento de Pós-Graduação de Engenharia de Produção na 

referida clínica. A existência de um canal de comunicação oferece como vantagens o acesso 

às informações e a fácil interação de alunos, profissionais e pacientes. 
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3.3 Definição do tamanho da amostra 

A Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFPE tem cadastrado uma média 

de 2.500 pacientes e realiza em média 90 atendimentos mensais. 

O tamanho da amostra foi definido a partir da fundamentação teórica apresentada no 

capítulo anterior. Foi considerado o número de atendimentos mensais como o ponto de 

referência para da definição do tamanho da amostra, uma vez que a pesquisa não dispunha de 

tempo nem de recursos financeiros para a utilização da pesquisa em um universo maior.  

Como foi visto no capítulo anterior, três aspectos deverão ser definidos antes da 

especificação do tamanho da amostra. São eles: o nível de confiança, o risco de erro que o 

pesquisador está disposto a aceitar, o intervalo de confiança, que indica o nível de precisão da 

amostra, e o erro-padrão da proporção da média da população real (Rea & Parker, 1997).  

Para a realização do presente estudo, foi deliberado que o nível de confiança de 95% 

seria satisfatório, e que a margem de erro não deveria exceder a 3%. Para a definição do erro-

padrão da proporção da média da população real, foi considerada a proporção que resultaria 

no maior tamanho da amostra, ou seja, p = 0,05. 

Pode-se concluir que uma amostra de 84 questionários respondidos corretamente seria 

considerada uma amostra representativa para o que se propõe este trabalho. Porém, observou-

se que seria seguro um acréscimo de quinze por cento ao tamanho da amostra, a fim de 

garantir a perda de algum questionário.  

3.4 A aplicação do pré-teste 

Após a elaboração do questionário, observou-se a necessidade da aplicação de um teste 

prévio a fim de que fosse verificadas a qualidade e a viabilidade do instrumento de pesquisa.  

Foi definido que a aplicação do teste deveria ocorrer nas mesmas condições em que seria 

realizada a pesquisa. Assim, foram aplicados cinco questionários aos pacientes que 

aguardavam atendimento na Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas. A versão do 

questionário aplicado no pré-teste encontra-se disponível no Apêndice 2 deste trabalho. 

Com a aplicação do teste, foi detectado que alguns ajustes seriam necessários para que o 

instrumento de pesquisa pudesse ser aplicado com sucesso. Esses ajustes faziam-se 

necessários tanto na formulação de algumas questões quanto na linguagem utilizada. 

A utilização de uma linguagem rebuscada foi o principal problema apresentado pelo 

questionário, pois a população-alvo é detentora de um nível de escolaridade muito baixo, não 

fazendo uso pleno do vernáculo.  
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Quanto à formulação das questões 2, 4 e 6, apresentadas no questionário utilizado no 

pré-teste, verificou-se que todos os entrevistados apresentavam uma grande dificuldade em 

classificar em ordem crescente os itens apresentados. A dificuldade não residia apenas na 

expressão das palavras, mas principalmente na compreensão do uso do grau de importância. 

No pré-teste, a questão de número 2 apresentava-se da seguinte forma: 

 

2) Indique em ordem crescente os aspectos que você considera mais importantes para 

melhorar o atendimento médico recebido. 

 
(     )   O cumprimento do horário da consulta. 

(     )   O atendimento cortês e gentil.  

(     )   Um maior número de atendimentos realizado por dia. 

(     )   Uma consulta na qual você obtenha informação suficiente sobre você e sua saúde. 

(     )   Um consultório amplo e arejado.  

(     )   Um número maior de consultórios. 

(     )   Limpeza do consultório. 

(     )   Higiene no atendimento médico. 

(     )   Capacidade técnica. 

(     )   Educação e treinamento continuado. 

(     )   Agilidade na informação entre os setores administrativo e médico. 

(     )   Um maior número de médicos. 

       (    )   Realização da consulta em um período de tempo mais reduzido.  

 

No momento em que foi detectada a falta de compreensão, a pesquisadora tentou 

utilizar uma escala menor em que foram apresentados cinco itens, mas mesmo assim não 

obteve sucesso, pois os entrevistados não conseguiam armazenar informações além de três 

questões apresentadas. Foi analisada a possibilidade de uma apresentação com apenas duas 

alternativas, em que o entrevistado deveria apontar qual delas seria a mais importante. Essa 

apresentação agradou de forma geral aos entrevistados e satisfez a pesquisadora, pois desse 

modo ela teria como analisar os resultados colhidos. A versão definitiva será apresentada a 

seguir. 

Com base nas observações feitas na aplicação do pré-teste, foram realizados os ajustes 

necessários ao questionário para que se desse prosseguimento ao processo de pesquisa. 

O questionário aplicado no pré-teste é apresentado no Apêndice 1 deste trabalho. 
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3.5 Conclusão do capítulo  

Neste capítulo foi descrito o processo de elaboração dos questionários destinados aos 

pacientes e aos dirigentes da Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, os quais foram desenvolvidos a partir 

da base conceitual apresentada no capítulo anterior, dando ênfase ao estudo realizado sobre os 

fatores críticos de sucesso. 

O questionário é dividido em duas partes. Na primeira, os pacientes são identificados 

por meio de questionamentos de cunho pessoal.  Na segunda parte, os pacientes deverão 

indicar o grau de importância que atribuem aos objetivos de desempenho. 

Em seguida, foram definidos o campo de atuação, a população o tamanho da amostra. 

No próximo capítulo serão apresentados e analisados os resultados obtidos com o 

instrumento de coleta de dados. 
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4. RESULTADOS 

Este capítulo tem por objetivo analisar e interpretar os dados que foram obtidos com a 

aplicação do instrumento de pesquisa. 

4.1 A coleta dos dados 

Como foi definido no capítulo anterior, a coleta dos dados seria realizada por meio 

entrevistas pessoais. A princípio foi planejado que o total de 98 entrevistas seriam realizadas 

no local de atendimento e também na residência dos pacientes, sendo metade das entrevistas 

realizadas na residência dos pacientes, e a outra metade no local do atendimento médico. 

Como não foi possível a aplicação dos questionários na residência dos pacientes devido a 

diversos fatores que serão detalhados a seguir, ficou decidido que os questionários que iriam 

compor a amostra deveriam ser aplicados no próprio local de atendimento. 

Esse procedimento visava analisar se o ambiente no qual estava sendo realizada a 

pesquisa exercia algum tipo de influência no resultado final, como também, objetivava 

agilizar o processo de coleta dos dados. Porém, constatou-se que era inviável a realização da 

pesquisa na residência dos pacientes, devido a uma série de dificuldades, tais como: 

a) alto custo – aplicar os questionários na residência dos pacientes exigia um alto custo 

com a contratação, treinamento e deslocamento dos entrevistadores. Além disso, haveria um 

grande desperdício de tempo por parte da pesquisadora. 

b) dificuldades com a localização – a escolha dos pacientes foi aleatória. Assim, os 

locais a serem visitados eram os mais diversos. Muitos endereços não foram localizados; 

outros endereços estavam incompletos; outros já não residiam no mesmo local. Foram 

desconsiderados os residentes no interior do Estado.  

c) relutância do entrevistado em cooperar – devido à falta de segurança existente nos 

grandes centros urbanos, alguns dos entrevistados não aceitaram participar da pesquisa.  

d) informações escassas – os dados cadastrais dos pacientes são bastante precários, 

neles constando apenas o nome completo do paciente, o endereço (rua, número da residência 

e bairro) e telefone. 

e) segurança do entrevistador – muitas residências encontram-se em favelas, o que traz 

um alto risco para a segurança do entrevistador. Existe, ainda, a relutância por parte dos 

moradores desses locais em aceitar um elemento estranho ao meio. Por esse motivo foram 

selecionados dois entrevistadores que possivelmente teriam uma melhor aceitação. 
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f) a dificuldade em encontrar entrevistadores – vários são os aspectos a serem 

considerados para a seleção dos entrevistadores. Entre eles encontram-se: nível de 

escolaridade, facilidade de expressão e aparência física.  

Dos três entrevistadores selecionados, um desistiu antes do treinamento, pois lhe 

apareceu uma outra oportunidade de trabalho. Um dos entrevistadores desistiu após o término 

do primeiro dia de entrevistas realizadas. O outro desistiu após o terceiro dia, pois temia pela 

sua segurança. Com a expectativa de aumentar a coleta de informações, a pesquisadora 

também participou realizando entrevistas em algumas residências. 

Dos quarenta e dois pacientes selecionados aleatoriamente para serem entrevistados nas 

suas residências, foram obtidos os seguintes resultados: 

• 12 questionários foram respondidos corretamente; 

• 8 pacientes não estavam em casa no horário da entrevista; 

• 8 endereços não foram encontrados; 

• 8 pacientes mudaram de endereço; 

• 3 pacientes morreram; 

• 3 questionários foram respondidos incorretamente; 

• 2 pacientes não quiseram receber o entrevistador. 

O baixo índice de produtividade alcançado deve-se à falha de comunicação prévia com 

os pacientes que seriam entrevistados. Pouquíssimos possuem telefone residencial para 

contato, e muitos têm um nível de escolaridade mínimo, o que dificulta o envio de 

correspondência prévia à residência. 

Devido ao baixo resultado obtido, ao alto custo financeiro e ao grande desperdício de 

tempo, a pesquisadora optou por realizar as demais entrevistas no local do atendimento 

médico.  

Os dados obtidos nas residências foram similares àqueles coletados no local de 

atendimento. Por esse motivo serão analisados de forma conjunta.  

4.2 Material e Métodos 

A aplicação do questionário foi realizada no Ambulatório de Cardiologia, onde os 

clientes que fazem parte da Clínica de Hipertensão são atendidos por uma equipe 

multidisciplinar. Para tanto, foi disponibilizada pela direção da clínica uma sala de consulta, a 

fim de que os pacientes entrevistados se sentissem mais à vontade para expressar suas 

opiniões sem qualquer forma de constrangimento.  
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O atendimento na referida clínica ocorre da seguinte maneira: 

1. os pacientes são recebidos por uma técnica (auxiliar de enfermagem) e, em 

seguida, são encaminhados(as) à enfermeira-chefe da clínica; 

2. a enfermeira realiza a consulta de enfermagem, solicita os exames de rotina e 

encaminha o paciente aos outros profissionais; 

3. a nutricionista realiza a anamnese alimentar e indica a dieta para HAS ou outras, 

de acordo com o resultado de exames laboratoriais e/ou doenças concomitantes; 

4. o médico realiza o exame clínico e solicita o exame laboratorial complementar e 

prescreve o tratamento adequado a cada caso. 

As consultas são remarcadas pela enfermeira para um período de três meses, ou de 

acordo com o estado clínico do paciente. O atendimento é realizado por ordem de chegada no 

horário da manhã, e os pacientes geralmente chegam a partir das 7h30  da manhã. 

Ficou definido que os pacientes seriam entrevistados antes da realização dos seus 

respectivos atendimentos, pois dessa forma as respostas obtidas representariam a visão real do 

atendimento recebido pelos mesmos, não sofrendo a influencia do último atendimento 

prestado. Além disso, procurou-se minimizar o desgaste sofrido devido ao longo período de 

espera, evitando que após o atendimento o paciente ainda tivesse de gastar mais tempo com a 

realização da entrevista. Levou-se em consideração que muitos pacientes vêm do interior ou, 

embora morando na região metropolitana da cidade do Recife, residem muito distante, e que 

até a hora do seu atendimento muitos já se encontram cansados e com fome. 

4.3 Análise e interpretação dos dados 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar os fatores críticos de sucesso, ou 

seja, analisar as expectativas dos pacientes sobre um atendimento de saúde com maior 

qualidade, e, a partir das prioridades dos pacientes, auxiliar os gestores a definirem uma 

estratégia para atender às necessidades desses pacientes. No entanto, devido ao baixo nível de 

escolaridade dos pacientes, não foi possível aplicar o instrumento de pesquisa desenvolvido, 

no qual, era solicitado aos pacientes que posicionassem ordenadamente os fatores críticos de 

sucesso. Após várias tentativas realizadas por meio de pré-testes, decidiu-se optar pelo 

modelo de questionário adotado, por ser de mais fácil compreensão. 

Os dados obtidos serão analisados de três formas distintas: 

• Análise do perfil do usuário; 

• Análise da qualidade percebida; 
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• Análise das expectativas dos pacientes. 

A primeira parte da análise foi destinada ao estudo da identificação do perfil dos 

pacientes que compõem a amostra e visa conhecer a público que utiliza os serviços prestados 

pela Clínica de Hipertensão UFPE. 

A segunda parte da análise teve por objetivo conhecer a opinião dos pacientes sobre a 

qualidade do atual serviço oferecido pela Clínica. 

A terceira parte da análise procurou saber dos pacientes quais os aspectos tidos como 

prioritários para que os serviços prestados pudessem ser considerados de excelência. 

4.3.1 Análise do perfil do usuário 

As tabelas abaixo apresentam a estatística descritiva das variáveis usadas para analisar o 

perfil dos 98 pacientes entrevistados que freqüentam a Clínica de Hipertensão do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

Na tabela 4.1 podem ser observadas as 10 variáveis que foram utilizadas para definir o 

perfil dos usuários. Verifica-se que 3 variáveis são ordinais, 5 são dicotômicas e 2 são 

definidas em escala como razão. 

Tabela 4.1 - Descrição sobre as variáveis do perfil do usuário 

Variáveis  Descrição  Escala 

PAC Paciente Ordinal 

ANOS Idade Razão 

ANOSC Idade Categorizada (maior de 60 recebe 1)  Dicotômica 

SEXO Masculino e feminino Dicotômica 

FESCOLA Freqüentou a escola Dicotômica 

NIESCOL Nível escolar Ordinal 

RENDAF Renda familiar Ordinal / Intervalar 

PSAUDE Tem ou não plano de saúde Dicotômica 

MESESCLIN Tempo que freqüenta a Clínica de Hipertensão Razão 

OUTMEHC Utiliza outro ambulatório do HC Dicotômica 

 

A tabela 4.2 apresenta um demonstrativo da estatística descritiva sobre as variáveis que 

delineiam o perfil do usuário. 
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Tabela 4.2 - Estatística descritiva das variáveis do perfil do usuário 

Variáveis Número de 

pacientes 

Média Mediana Mínimo Máximo Desvio-Padrão 

ANOS 98 59,86 60,50 37,00 80,00 10,76 

ANOSC 98 0,63 1,00 0,00 1,00 0,48 

SEXO 98 0,20 0,00 0,00 1,00 0,41 

FESCOLA 98 0,85 1,00 0,00 1,00 0,36 

NIESCOL 98 2,21 2,00 0,00 9,00 1,82 

RENDAF 98 1,27 1,00 1,00 4,00 0,60 

PSAUDE 98 0,04 0,00 0,00 1,00 0,20 

MESESCLIN 98 108,84 96,00 1,00 240,00 58,62 

OUTMEHC 98 0,73 1,00 0,00 1,00 0,44 

 

Pode-se observar na tabela 4.3 que aproximadamente 63% dos pacientes têm idade 

superior a 60 anos. Pode ser observado também que aproximadamente 80% dos pacientes são 

do sexo feminino. 

Tabela 4.3 - Freqüência que incide sobre as variáveis ANOSC e sexo  

ANOSC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 36 36,7 36,7 

1 62 63,2 100,0 

SEXO Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 78 79,5 79,5 

1 20 20,4 100,0 

 

Na tabela 4.4 observa-se as variáveis freqüência escolar e nível escolar. Os dados 

apresentados revelam que aproximadamente 84% dos pacientes freqüentaram a escola e que a 

maioria desses pacientes possuem o primeiro grau incompleto. Um dado que merece destaque 

é o fato de que dois pacientes informaram que, apesar de terem freqüentado a escola, não 

sabem ler nem escrever. Vale ressaltar que o nível escolar foi definido, conforme foi 

apresentado no questionário. 
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Tabela 4.4 - Freqüência que incide sobre as variáveis  freqüência escolar e nível escolar 

FESCOLA Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 15 15,3 15,3 

1 83 84,6 100,0 

NIESCOL Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 17 17,3 17,3 

1 14 14,2 31,6 

2 39 39,8 71,4 

3 10 10,2 81,6 

4 5 5,1 86,7 

5 10 10,2 96,9 

7 1 1,0 97,9 

9 2 2,0 100,0 

 

A tabela 4.5 mostra que a renda familiar da maioria dos pacientes gira em torno de um a 

dois salários mínimos, o que justifica o baixo número de pacientes que possuem plano de 

saúde e o alto índice de pacientes que utilizam outras clínicas médicas do Hospital das 

Clínicas da UFPE. 

Tabela 4.5 - Freqüência que incide sobre as variáveis renda familiar e plano de saúde 

RENDAF Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 79 80,6 80,6 

2 13 13,2 93,8 

3 5 5,1 98,9 

4 1 1,0 100,0 

PSAUDE Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 94 95,9 95,9 

1 4 4,0 100,0 

 

A tabela 4.6 mostra há quanto tempo os pacientes freqüentam a Clínica de Hipertensão 

do Hospital das Clínicas da UFPE. Determinou-se que o tempo seria referente à quantidade de 

meses que o paciente freqüenta essa clínica. Assim, nota-se que a freqüência a essa clínica é 

bastante longa, e que a maioria dos pacientes a freqüenta entre oito e dez anos. 
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Tabela 4.6 - Freqüência que incide sobre a variável tempo de freqüência à Clínica 

MESESCLIN Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 2 2,0 2,0 

8 1 1,0 3,0 

12 5 5,1 8,1 

24 3 3,0 11,2 

36 1 1,0 12,2 

48 5 5,1 17,3 

60 8 8,1 25,5 

72 10 10,2 35,7 

96 15 15,3 51,0 

120 16 16,3 67,3 

144 5 5,1 72,4 

156 3 3,0 75,5 

168 3 3,0 78,5 

180 15 15,3 93,8 

192 2 2,0 95,9 

216 2 2,0 97,9 

240 2 2,0 100,0 

 

Observando-se a tabela 4.7, nota-se que aproximadamente 73% dos pacientes que 

freqüentam a Clínica de Hipertensão também freqüentam outros ambulatórios do Hospital das 

Clínicas, o que é justificado pela baixa renda familiar desses pacientes e por eles não 

possuírem plano de saúde. 

Tabela 4.7 - Freqüência que incide sobre a variável freqüência a outro ambulatório do HC 

OUTMEHC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 26 26,5 26,5 

1 72 73,4 100,0 
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4.3.2 Análise da qualidade percebida 

Na tabela 4.8 podem ser observadas as 9 variáveis utilizadas na análise descritiva da 

qualidade percebida. Verifica-se que 4 variáveis são ordinais, 2 são dicotômicas, 2 são 

nominais e que 1 é definida em escala como razão. 

Tabela 4.8 - Estatística descritiva das variáveis de qualidade percebida 

Variáveis Descrição Escala 

ATMED Como considera o atendimento na Clínica Ordinal 

ATTC Como considera o atendimento dos técnicos (enfermeira, 

psicóloga e nutricionista) 

Ordinal 

ATAUX Como considera o atendimento das auxiliares de enfermagem Ordinal 

TEMPMARE Satisfação sobre o tempo de marcação e realização da 

consulta 

Dicotômica 

TESPEMA Quanto tempo levou para ter consulta Razão 

CONSCANC Consulta cancelada Dicotômica 

QCONCANC Quantidade de consultas canceladas Nominal 

PROCADO Qual o procedimento adotado pela  clínica  Nominal 

TEMPESPC Como avalia o tempo de espera Ordinal 

 

A tabela 4.9 apresenta um demonstrativo da estatística descritiva de sete das variáveis 

das qualidades percebidas, enquanto que as variáveis QCONCANC e PROCADO serão 

apresentadas nas tabelas 4.12 e 4.13 respectivamente. 

Tabela 4.9 - Estatística descritiva das variáveis de qualidade percebida 

Variáveis Número de 

pacientes 

Média Mediana Mínimo Máximo Desvio-

padrão 

ATMED 98 4,60 5,00 2,00 5,00 0,67 

ATTC 98 4,81 5,00 3,00 5,00 0,47 

ATAUXIL 98 4,09 4,00 1,00 5,00 1,09 

TEMPMARE 98 0,61 1,00 0,00 1,00 0,49 

TESPEMA 98 81,26 90,00 8,00 180,00 29,19 

CONSCANC 98 0,32 0,00 0,00 1,00 0,47 

TEMPESPC 98 2,38 3,00 1,00 3,00 0,74 
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• A análise realizada com base na tabela 4.10 demonstra como os pacientes consideram 

a qualidade do atendimento prestado por médicos, enfermeira, psicóloga, nutricionista 

e auxiliar de enfermagem na Clínica de Hipertensão.  

Tabela 4.10 - Freqüência que incide sobre as variáveis como considera o atendimento na Clínica de 
Hipertensão 

ATMED Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

2 1 1,0 1,0 

3 7 7,1 8,1 

4 22 22,4 30,6 

5 68 69,3 100,0 

ATTC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

3 3 3,0 3,0 

4 13 13,2 16,3 

5 82 83,6 100,0 

    

ATAUXIL Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 6 6,1 6,1 

2 1 1,0 7,1 

3 15 15,3 22,4 

4 32 32,6 55,1 

5 44 44,9 100,0 

 

As informações coletadas revelam alguns dados importantes sobre a realidade dessa 

clínica, tais como: 

• os pacientes, cerca de aproximadamente 83%, consideram o atendimento dos técnicos 

(enfermeira, psicóloga e nutricionista) ótimo; 

• aproximadamente 69% dos pacientes consideram o atendimento médico de ótima 

qualidade; 

• o atendimento prestado pelas auxiliares de enfermagem também foi considerado ótimo 

por cerca de aproximadamente 44% dos pacientes. Porém, foi registrado um índice 

considerável de insatisfação. 

Observando-se a tabela 4.11, nota-se que aproximadamente 61% dos pacientes que 

freqüentam a Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas revelaram estar satisfeitos com 

o tempo entre o dia da marcação da consulta e a realização da mesma (variável 

TEMPMARE).Isso pode ser atribuído ao nível de informação passadas aos pacientes pelos 
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profissionais que atuam na referida clínica. O intervalo de tempo entre a marcação e a 

realização da consulta (TEMPESPC) foi registrado em dias, dados demonstram que 

aproximadamente 55% dos pacientes têm um intervalo de 90 dias entre uma consulta e outra. 

Esse período é definido por procedimentos médicos a partir da avaliação clínica dos 

pacientes. 

Tabela 4.11 - Freqüência que incide sobre as variáveis satisfação sobre tempo entre a marcação e a realização 
da consulta e quanto tempo levaram para ter a consulta 

TEMPMARE  Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 38 38,7 38,7 

1 60 61,2 100,0 

TESPEMA Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

8 1 1,0 1,0 

15 1 1,0 2,0 

20 1 1,0 3,0 

30 8 8,1 11,2 

60 21 21,4 32,6 

90 54 55,1 87,7 

120 10 10,2 97,9 

180 2 2,0 100,0 

 

Observando os dados apresentados na tabela 4.12, pode-se conferir que, apesar da 

maioria de os pacientes informarem que não tiveram consultas canceladas, aproximadamente 

68%, isso ocorre porque os profissionais dessa clínica se preocupam em não deixar os 

pacientes retornarem às suas residências sem que haja algum tipo de atendimento por parte 

dos mesmos, no entanto, aproximadamente 31% dos pacientes informaram que tinham 

registro de cancelamentos das consultas. Em sua maioria, esses cancelamentos ocorreram por 

motivo das greves realizadas na UFPE, segundo informação dos próprios pacientes. 

Tabela 4.12 - Freqüência que incide sobre as variáveis consultas canceladas e o número de consultas 
canceladas 

CONSCANC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 67 68,3 68,3 

1 31 31,6 100,0 

                                                                          (cntinua) 
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                                          (continuação da tabela 4.12) 

QCONCANC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 67 68,3 68,3 

1 21 21,4 89,8 

2 6 6,1 95,9 

3 2 2,0 97,9 

4 2 2,0 100,0 

Os dados apresentados pela tabela 4.13 revelam que, dos trinta e um pacientes que 

tiveram consultas canceladas, todos não receberam informações sobre o cancelamento da 

consulta, o que provocou gasto de tempo e dinheiro para os pacientes. 

Tabela 4.13 - Freqüência que incide sobre a variável procedimento adotado pela clínica em caso de consultas 
canceladas  

 

PROCADO Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

0 67 68,3 68,3 

1 31 31,6 100,0 

 

Apesar de a maioria dos pacientes informarem que estão satisfeitos com o tempo que 

esperam para ter sua consulta, aproximadamente 53%, foi registrado um percentual alto de 

pacientes que consideram esse tempo ruim e péssimo, o que deverá ser observado pela 

Coordenação da Clínica como uma oportunidade de melhoria, informações contidas na tabela 

4.14. 

Tabela 4.14 - Freqüência que incide sobre a variável como avalia o tempo de espera  

TEMPESPC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 15 15,3 15,3 

2 31 31,6 46,9 

3 52 53,0 100,0 

 

3.1.3 Análise das expectativas dos pacientes 

Na tabela 4.15 podem ser observadas as 29 variáveis utilizadas na análise descritiva da 

expectativa dos clientes. Verifica-se que 3 variáveis são ordinais, 22 são dicotômicas, 2 são 

nominais e que 2 são definidas em escala como razão. 
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Tabela 4.15 - Descrição sobre as variáveis das expectativas dos pacientes 

Variáveis Descrição Escala 

CONSGRAN Consultório grande e ventilado Dicotômica 

ATENDMED Atendimento delicado e amável dos médicos Dicotômica 

NMEDICOS Um maior número de médicos Dicotômica 

CONLONG Uma consulta mais longa Dicotômica 

NCONSUL Números de salas para consultas Dicotômica 

EDETRE Educação e treinamento continuado Dicotômica 

LIMPEZA Limpeza do consultório Dicotômica 

RAPINF Rapidez na informação entre atendente e médico Dicotômica 

EQUIPMOD Equipamentos modernos Dicotômica 

CUMPHOR Cumprimento do horário de atendimento Dicotômica 

CUMPHORTC Mais importante: cumprimento do horário Ordinal 

ATENDTC Mais importante: atendimento amável e atencioso Ordinal 

INFSUFTC Mais importante: atendimento - informação 

suficiente 

Ordinal 

ESPGRA Espaço para atendimento grande e ventilado Dicotômica 

ATEAMAUX Atendimento das auxiliares de enfermagem.  Dicotômica 

EQUIP Atendimento das auxiliares de enfermagem 

consultório máquinas e equipamentos. 

Dicotômica 

RAPAUX Rapidez no atendimento da auxiliar de 

enfermagem 

Dicotômica 

NFUNC Maior número de funcionários Dicotômica 

CONHC Maior conhecimento para realizar o trabalho Dicotômica 

LIMPSL Limpeza no local de trabalho Dicotômica 

RAPPROC Rapidez na informação entre atendente e médico Dicotômica 

PCCANC O que você acha o que deveria ser feito no caso 

de cancelamento 

Nominal 

TEMESPC Tempo de espera aceitável para a realização da 

consulta 

Razão 

QTEMESPC Tempo de espera que considera aceitável para a 

realização da consulta 

Razão 

PROFTREN Qual o profissional que deveria receber primeiro 

algum treinamento 

Nominal 

CURSATUA Treinamento de atualização Dicotômica 

CURREHUM Treinamento em relacionamento humano Dicotômica 

                                                                                                 (continua) 
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                                                                  (continuação da tabela 4.15) 

PSERMED Preferência do paciente quanto a serviços ou 

infra-estrutura no atendimento médico 

Dicotômica 

PSERAUX Preferência do paciente quanto a serviços ou 

infra-estrutura no atendimento das auxiliares de 

enfermagem 

Dicotômica 

 

A tabela 4.16 apresenta um demonstrativo da estatística descritiva das variáveis dos 

fatores críticos. 

Tabela 4.16 - Estatística descritiva das variáveis de fatores críticos 

Variáveis Número de 

pacientes 

Média Mediana Mínimo Máximo Desvio-

padrão 

CONSGRAN 98 0,0510 0,0000 0,0000 1,0000 0,2212 

BCONSGRA 98 0,0816 0,0000 0,0000 1,0000 0,2752 

BLIMPEZA 98 0,1429 0,0000 0,0000 1,0000 0,3517 

NMEDICOS 98 0,1735 0,0000 0,0000 1,0000 0,3806 

LIMPEZA 98 0,1735 0,0000 0,0000 1,0000 0,3806 

NCONSUL 98 0,1837 0,0000 0,0000 1,0000 0,3892 

BNFUNC 98 0,2143 0,0000 0,0000 1,0000 0,4124 

EQUIPMOD 98 0,2551 0,0000 0,0000 1,0000 0,4382 

BEQUIP 98 0,3265 0,0000 0,0000 1,0000 0,4714 

CURSATUA 98 0,4898 0,0000 0,0000 1,0000 0,5025 

CURREHUM 98 0,5102 1,0000 0,0000 1,0000 0,5025 

BRAPIDEZ 98 0,6735 1,0000 0,0000 1,0000 0,4714 

COMPHOR 98 0,7449 1,0000 0,0000 1,0000 0,4382 

BCONHC 98 0,7857 1,0000 0,0000 1,0000 0,4124 

EDUETRE 98 0,8163 1,0000 0,0000 1,0000 0,3892 

CONLONGA 98 0,8265 1,0000 0,0000 1,0000 0,3806 

RAPINFOR 98 0,8265 1,0000 0,0000 1,0000 0,3806 

BRAPIDEZ 98 0,8571 1,0000 0,0000 1,0000 0,3517 

BATENDAD 98 0,9184 1,0000 0,0000 1,0000 0,2752 

ATENDAD 98 0,9490 1,0000 0,0000 1,0000 0,2212 

SCOMPHOR 98 1,2857 1,0000 1,0000 3,0000 0,6092 

OPCCANC 98 1,7959 2,0000 1,0000 2,0000 0,4051 

SINFSUF 98 2,3061 2,0000 1,0000 3,0000 0,6797 

                                                                                                  (continua) 
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                                                                   (continuação da tabela 4.16) 

       

SATEND 98 2,4082 2,0000 1,0000 3,0000 0,6395 

QTEMESPC 98 60,8265 60,0000 1,0000 180,0000 32,7855 

 

As informações coletadas revelam dados importantes para que os dirigentes dessa 

clínica possam gerenciar o seu processo produtivo. A tabela 4.16 apresenta as variáveis pela 

ordem crescente das médias. No entanto, a variável QTEMESPC, que representa o tempo de 

espera que o paciente considera aceitável para a realização da consulta foi definida em 

minutos, desta forma, o tempo que os pacientes consideram aceitável é em média 60 minutos. 

Um dos pontos de partida para o questionamento foi a indagação sobre o que seria mais 

importante para a prestação de um serviço de qualidade, segundo a visão do paciente: a infra-

estrutura ou o próprio atendimento. Para tanto, foram analisadas de formas isoladas as dez 

variáveis referentes ao atendimento médico, posicionadas em cinco questões, e as oito 

variáveis referentes ao atendimento das auxiliares de enfermagem, visualizadas por quatro 

questões. 

A tabela 4.17, a seguir, apresenta a variável PSERMED, que representa a preferência do 

paciente em relação ao questionamento sobre os serviços de infra-estrutura, no tocante ao 

atendimento médico, qual ele julga ser o mais importante. A representação da tabela mostra 

que, na questão de número 10 do questionário dos pacientes, são apresentadas dez variáveis, 

posicionadas em cinco questionamentos, em que o paciente deverá optar entre a variável 

referente a serviço ou a infra-estrutura. Assim, o numeral cinco refere-se às cinco questões 

colocadas, e assim sucessivamente até o numeral dois. Não houve registro de nenhum 

paciente que tivesse optado por apenas uma questão. 

Tabela 4.17 - Preferência dos pacientes por serviço à infra-estrutura no atendimento médico 

PSERMED Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

2 7 7,1 7,1 

3 16 16,3 23,4 

4 29 29,5 53,0 

5 46 46,9 100,0 

 

Pode-se observar que entre os 98 pacientes entrevistados emergem os seguintes 

resultados: 



Capítulo 4                                                                                                                                                  Resultados 

 67 

• 46 pacientes responderam que têm preferência por serviço em todas as cinco questões 

apresentadas; 

• 29 pacientes responderam que das cinco questões colocadas, em quatro delas eles 

optaram pelo serviço; 

• 16 pacientes responderam que três, das cinco questões colocadas, foram apontadas 

como sendo serviço a mais importante; 

• 7 pacientes responderam que, das cinco questões colocadas, apenas em duas questões 

serviço apareceu como sendo a questão mais importante. 

A tabela 4.18 apresenta a variável PSERAUX, que representa a preferência do paciente 

quanto ao questionamento entre serviços e infra-estrutura, no tocante ao atendimento das 

auxiliares de enfermagem, qual ele julga ser a mais importante. Da mesma forma que foi 

descrito para a questão 10, na questão 14 do questionário do paciente também são 

apresentadas oito variáveis, que são posicionadas em quatro questionamentos, em que o 

paciente deverá optar entre a variável referente a serviço ou a infra-estrutura. Assim, o 

numeral quatro refere-se ao total das quatro questões colocadas, e assim sucessivamente até o 

numeral um.  

Tabela 4.18 - Preferência dos pacientes por serviço à infra-estrutura no atendimento das auxiliares de 
enfermagem 

PSERAUX Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 5 5,1 5,1 

2 15 15,3 20,4 

3 30 30,6 51,0 

4 48 48,9 100,0 

 

Pode-se observar que entre os 98 pacientes entrevistados emergem os seguintes 

resultados: 

• 48 pacientes responderam que das cinco questões colocadas, quatro deram preferência 

ao serviço; 

• 30 pacientes responderam que, das cinco questões colocadas, três deram preferência 

ao serviço; 

• 15 pacientes responderam que, das cinco questões colocadas, duas foram apontadas 

como sendo o serviço a mais importante; 
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• 5 pacientes responderam que, das cinco questões colocadas, apenas numa questão o 

serviço apareceu como sendo mais importante. 

Na tabela 4.19, pode-se observar que os pacientes indicaram que, em caso de 

treinamento, todos os profissionais deveriam dele participar. Entretanto, com um grau de 

variação entre eles. Entre os profissionais apontados pela pesquisa, foram as auxiliares de 

enfermagem que tiveram um percentual maior como indicação para a realização de cursos ou 

treinamentos (56,12%), uma vez que elas é que realizam o primeiro contato com o paciente, e 

algumas vezes o fazem de maneira inadequada, enquanto os médicos receberam 32,65%, pois 

os pacientes consideram importante que esses profissionais participem de congressos, 

palestras, e etc. Para que eles estarem atualizados sobre novos métodos e técnicas da área. Por 

fim, mas não menos importante, surgem os técnicos (enfermeira, nutricionista e psicóloga), 

que apresentaram um percentual de 11,22%. Para esses profissionais também foram indicados 

cursos, e treinamentos e atualização. 

Tabela 4.19 - Freqüência que incide sobre as variáveis de fatores críticos 

PROFTREN Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 32 32,6 32,6 

2 11 11,2 43,8 

3 55 56,1 100,0 

Observa-se na tabela 4.20 que, em caso de cancelamento, os pacientes em sua grande 

maioria (79,59%) informaram que preferiam ter suas consultas remarcadas com seus próprios 

médicos, enquanto apenas 20,41% preferiam ser atendidos por outro médico, o que revela que 

esses pacientes se encontram satisfeitos com o serviço prestado por esses profissionais, e que 

os pacientes depositam uma grande confiança em seus médicos. 

Tabela 4.20 - Freqüência que incide sobre as variáveis de fatores críticos 

PCCANC Quantidade Percentual Freqüência acumulada 

1 20 20,4 20,4 

2 78 79,5 100,0 

 

Além dos comentários já realizados acima, outros dados revelam informações 

interessantes que podem auxiliar no desenvolvimento de um projeto de gerenciamento e 

melhoria do processo produtivo, as quais são apresentadas a seguir: quando questionados 

sobre as variáveis relacionadas à infra-estrutura ou as que se referiam aos serviços, os 
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pacientes entrevistados apontaram as variáveis referentes a serviços como sendo as mais 

importantes para a realização de um serviço de saúde de qualidade. No entanto, vale ressaltar 

que as variáveis relacionadas à infra-estrutura no atendimento das auxiliares de enfermagem 

receberam um peso maior que as similares apresentadas no atendimento médico; 

Uma variável que merece ser destacada é a que se refere à rapidez de informação, a qual 

se encontra tanto na questão 10 como na questão 14 do questionário do paciente, devido ao 

número de pacientes que a ela dedicou importância. No atendimento médico, quando 

questionados sobre a preferência dos pacientes entre limpeza e rapidez da informação, 

aproximadamente 82% optaram pela rapidez na informação. Já no atendimento das auxiliares 

de enfermagem, aproximadamente 67% dos pacientes optaram pela rapidez da informação 

enquanto os demais optaram por máquinas e equipamentos. Tal indicação deve servir como 

um sinalizador para que se possa avaliar o fluxo de informações dentro do processo produtivo. 

4.4 Análise sobre os testes de hipóteses 

Foi realizado o teste de hipótese não-paramétrico Mann-Whitney, para que pudessem 

ser avaliados os impactos que as diversas variáveis exerciam na percepção dos pacientes, 

como o envolvimento da questão da qualidade dos serviços de saúde oferecidos. Esse tipo de 

teste foi usado porque não se conhece a distribuição de probabilidade na população estudada. 

Serão apresentados apenas os resultados estatisticamente significativos e marginalmente 

significativos. 

4.4.1 Variáveis relacionadas ao paciente 

A variável ANOS, que corresponde à idade dos pacientes, encontra-se na escala de 

razão. Foi usada uma transformação da mesma para uma variável categórica, ANOSC. O 

ponto de corte da variável usada foi a mediana, ou seja, o teste a ser usado é um teste na 

mediana da distribuição ANOS. Se um elemento da distribuição se encontra acima da 

mediana de anos, no caso da amostra em estudo sendo aproximadamente 60 anos, o mesmo 

recebe 1, caso contrário receberá 0.  
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Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.1 – Análise comparativa da idade categorizada (maior de 60 recebe 1) e nível de escolaridade. 

A partir da análise da figura 4.1, pode-se chegar ao resultado de que os pacientes mais 

idosos possuem um nível de escolaridade mais baixo, o que era previsível, uma vez que a 

população é formada, na sua maioria, por mulheres que o contexto sociocultural da época não 

exigia que o nível de instrução fosse um requisito para se desempenhar um papel ativo dentro 

da sociedade. A instrução escolar só passou a ter maior importância social há poucos anos.  
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Figura 4.2 – Análise comparativa da idade categorizada (maior de 60 recebe 1) e anos de clínica 
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Ainda com relação à idade, pode-se afirmar, conforme a figura 4.2, que os pacientes 

mais idosos apresentam mais tempo de atendimento na Clínica de Hipertensão. 

O confronto das variáveis apresentadas, idade categorizada e questionamento sobre o 

grau de importância da variável cumprimento do horário do atendimento médico e o uso de 

equipamentos modernos, na figura 4.3 revela os seguintes resultados: 

• Os pacientes idosos preferem o cumprimento do horário ao uso de equipamentos 

modernos. Esses pacientes apresentam um nível de tolerância menor com relação ao tempo de 

espera, o que supõem que, por serem mais idosos, sentem com maior força os desgastes 

provocados pelo tempo de espera. 

• Os pacientes mais jovens, ao contrário, apresentam maior interesse pelo uso de 

equipamentos modernos, em detrimento do cumprimento do horário, o que gera um dado 

interessante, pois se esperava que esses pacientes apresentassem um nível de tolerância maior 

com relação ao tempo de espera, uma vez que muitos se encontram economicamente ativos. 

Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.3 – Análise comparativa da idade categorizada e cumprimento de horário 

Pelo teste U de Mann-Whitney, pode-se afirmar que há diferença significante com 

relação ao nível de escolaridade dos pacientes e em relação ao anos em que o paciente recebe 

atendimento na clínica. 
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Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.4 – Análise comparativa da qualidade do atendimento médico e a freqüência escolar. 

A comparação da variável freqüência escolar e qualidade do atendimento médico 

recebido, representada pela figura 4.4, mostra que: 

• Todos os pacientes que não freqüentaram a escola consideram que o atendimento 

médico recebido é de ótima qualidade. 

• Muitos dos pacientes que freqüentaram a escola consideram que o nível de 

atendimento se encontra entre bom e ótimo. 
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Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.5  – Análise comparativa da freqüência escolar e tempo de espera para consulta. 

A situação dos pacientes que freqüentaram a escola, apresentada na figura 4.5, revela 

que os mesmos apresentam um menor nível de tolerância ao tempo de espera e consideram 

que esse tempo não deve ser superior a 60 minutos. Os pacientes que não freqüentaram a 

escola consideram que seria aceitável um tempo de espera de 75 a 95 minutos, o que revela o 

baixo nível de exigência desses pacientes. 
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Box Plot (irene 48v*98c)
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Figura 4.6 – Análise comparativa do tempo de espera para a marcação da consulta e a variável dos pacientes 
que possuem o segundo grau 

Box Plot (irene 48v*98c)
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Figura 4.7 – Análise comparativa da variável dos pacientes que possuem o segundo grau e o tempo de espera 
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Houve interesse em analisar a situação dos pacientes que possuem um nível de 

escolaridade mais alto com relação à variável tempo de marcação e realização da consulta e 

ao tempo de espera que o paciente considera aceitável para o atendimento da consulta. Desse 

modo, procurou-se investigar a situação dos pacientes que possuem segundo grau, ou mais, 

quanto à qualidade percebida e à expectativa de qualidade do serviço oferecido. Os resultados 

apresentados são baseados nos dados apresentados nas figuras 4.6 e 4.7. Permitiu apontar que 

os pacientes que possuem segundo grau apontaram como sendo aceitável um tempo de espera 

entre 35 e 45 minutos, o que revela que eles são bem mais exigentes que os pacientes que 

possuem um nível de escolaridade mais baixo, pois não aceitam um tempo de espera muito 

longo; 

Constatou-se, ainda, que esses pacientes não se encontram satisfeitos com o tempo que 

têm de esperar entre o dia da marcação da consulta e a realização da mesma. 

Box Plot (irene 49v*98c)
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Figura 4.8 – Análise comparativa da variável da renda familiar categorizada  e a qualidade do atendimento 
médico 

A figura 4.8 apresenta a variável renda familiar categorizada, ou seja, os pacientes que 

possuem uma renda familiar maior que R$ 500,00 recebe 1e abaixo de R$ 500,00 recebe 0. 

Esta figura revela que muitos dos pacientes que recebem uma renda familiar acima da 

categorizada indicaram que a qualidade do atendimento médico está entre os patamares 



Capítulo 4                                                                                                                                                  Resultados 

 76 

regular a ótimo, enquanto os que recebem uma renda familiar inferior à categorizada 

consideram, em sua maioria, o atendimento de ótima qualidade. 

 

Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.9 – Análise comparativa da variável da variável sexo e cumprimento do horário no atendimento 
médico 

Homens e mulheres não apresentaram divergência de opinião sobre vários aspectos. 

Contudo, no tocante às variáveis cumprimento de horário e uso de equipamentos modernos no 

atendimento médico, surgem os seguintes resultados: 

• A maioria das mulheres optou pelo cumprimento do horário como melhoria da 

qualidade do atendimento médico; 

•  Uma quantidade significativa dos homens apontou o uso de equipamentos modernos 

como fator importante para uma melhor qualidade no atendimento médico.  

A percepção das mulheres merece destaque, como consta das figuras 4.10 e 4.11, uma 

vez que apresentam os seguintes resultados: 

• A classificação Ótimo (5), para o atendimento médico atualmente recebido na Clínica 

de Hipertensão, foi na sua grande maioria apresentada pelo sexo feminino; 

• Os resultados Bom (4) e Regular (3) foram apontados tanto por homens quanto por 

mulheres.  
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Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.10 – Análise comparativa da variável das variáveis sexo e a qualidade do atendimento médico 
recebido. 

Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.11 – Análise comparativa da variável das  variáveis sexo e o qualidade do atendimento médico 
recebido. 

Os resultados apresentados na figura 4.12 revelam que as mulheres apresentam um 

percentual de satisfação superior ao dos homens. Contudo, o nível de satisfação dos pacientes 

com o tempo que levou entre o dia da marcação da consulta e a realização da mesma é 
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considerável. Esse fato pode ser atribuído à qualidade das informações sobre o tratamento que 

cada paciente recebe, ou seja, as consultas são remarcadas de acordo com o estado clínico de 

cada paciente. 

Box Plot (irene 47v*98c)
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Figura 4.12 – Análise comparativa da variável das  variáveis sexo e o tempo de espera entre a marcação e a 
realização da consulta. 

Box Plot (irene 49v*98c)
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Figura 4.13 – Análise comparativa da variável qual o profissional que deveria receber primeiro algum 
treinamento e a variável pacientes que freqüentam outros ambulatórios  
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Analisando a figura 4.13, pode-se observar que a maioria dos pacientes indicaram que 

as auxiliares de enfermagem precisam de treinamento. Em média, 80% freqüentam outros 

ambulatórios do Hospital das Clínicas. Deve-se observar que a variável PROFTREN indica 

qual o profissional que deveria receber primeiro algum treinamento, sendo assim, os médicos 

recebem o número 1, os técnicos 2 e as auxiliares de enfermagem 3. 

Box Plot (irene 44v*98c)
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Figura 4.14 – Análise comparativa das  variáveis número de salas para consulta e um maior número de médicos 

Procurou-se investigar se havia relação entre a variável número de salas para consulta e 

um maior número de médicos. Verificou-se que os pacientes que consideraram mais 

importante o número de salas para consulta, também consideraram importante a existência de 

mais médicos, o que mostra a coerência dos pacientes que optaram pela variável de infra-

estrutura em detrimento da variável serviço.  

A análise de conglomerados, demonstrada pelas figuras 4.15 e 4.16, apresenta o 

resultado de um escalonamento bidimensional com variáveis pertinentes a este trabalho. 
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Scatterplot 2D
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Figura 4.15 – Análise de conglomerados entre diversas variáveis 

Scatterplot 2D
Final Configuration, dimension 1  vs. dimension 2
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Figura 4.16 – Análise de conglomerados entre diversas variáveis 
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A análise conjunta dos gráficos revela a existência de conglomerados, o que vem  

corroborar as informações apresentadas por testes anteriores, como também permite a 

visualização de novas informações. 

 Sendo assim, pode-se afirmar a existência de um relacionamento entre as variáveis 

sexo, renda familiar, nível de escolaridade, uso de equipamentos modernos e o fato de possuir 

plano de saúde. Também mostra a relação entre idade dos pacientes e anos de atendimento 

pela clínica. E a relação entre a idade dos pacientes e a qualidade do atendimento dos médicos 

também é observada. Também aparece uma relação nova, que é a apresentada pelas variáveis  

cumprimento do horário prestado pelos técnicos (enfermeira, psicóloga e nutricionista) e um 

maior número de salas para consultórios. 

Box Plot (irene 44v*98c)
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Figura 4.17 – Análise comparativa das variáveis número de consultórios e  cumprimento do horário das 
técnicas. 

Na figura 4.17, busca-se uma melhor visualização da relação entre as variáveis. Assim, 

nota-se que os pacientes que optaram por um maior número de salas para consultórios estão 

relacionados com os pacientes que informaram que o mais importante para eles vem a ser o 

cumprimento do horário do pessoal técnico. 
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Figura 4.18 – Análise conjunta de diversas variáveis pertinentes ao trabalho. 

Tree Diagram for 11 Variables
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Na da figura 4.18, pode-se observar a existência de três conglomerados de variáveis. O 

primeiro apresenta uma relação entre as variáveis qualidade do atendimento médico e 

qualidade do atendimento dos técnicos (enfermeiras, nutricionista e psicóloga). 
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O segundo conglomerado apresenta um relacionamento entre as variáveis atendimento 

das auxiliares de enfermagem, curso de relacionamento humano, curso de atualização e a 

variável cumprimento de horário dos técnicos. Um terceiro grupo de variáveis apresenta um 

relacionamento entre as variáveis atendimento amável dos técnicos, atendimento com 

informações suficientes por parte dos técnicos, profissional que deveria ter treinamento e 

tempo levou para ter a consulta. 

Com o intuito de explorar as informações sobre o atendimento prestado pelas auxiliares 

de enfermagem e a variável tipo de treinamento que seria indicado aos profissionais que 

atuam na Clínica de Hipertensão, o que foi representado pela figura 4.19. Deve-se observar 

que a variável PROFTREN indica qual o profissional que deveria receber primeiro algum 

treinamento, sendo assim, os médicos recebem o número 1, os técnicos 2 e as auxiliares de 

enfermagem 3. Pode-se concluir que 80% dos pacientes indicaram que as auxiliares de 

enfermagem deveriam primeiro participar de treinamento, e que esse treinamento deveria ser 

um curso de relacionamento humano, o que sugere a necessidade de uma melhoria no nível de 

atendimento prestado por essas profissionais. 

Box Plot (irene 45v*98c)
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Figura 4.19 – Análise comparativa entre a variável profissionais que devem  fazer treinamento e a variável 
curso de relacionamento humano 
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4.5 Perfil dos hospitais universitários 

Os hospitais universitários de todo o país vivem uma situação de crise, surge de um 

processo cumulativo de muitos anos, em que a falta de recursos, os entraves burocráticos e a 

carência na modernização administrativa vêm comprometendo o funcionamento dessas 

instituições que têm a missão de formar profissionais e fazer pesquisas, tratando de diferentes 

tipos de doenças.  

O Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC) passa por 

dificuldades financeiras como todas as outras instituições, porém, segundo o diretor Éfrem 

Maranhão, a liberação dos recursos enviados pelo governo federal, no ano passado, fez com 

que a instituição promovesse reformas físicas e a compra de equipamentos. Houve também a 

autorização para a realização de concurso público, porém tais fatos não liberam a instituição 

de problemas antigos. Existem vários procedimentos médicos realizados no HC que não são 

pagos pelos SUS, o que faz com que as despesas sejam maiores que a receita. 

Para que a situação dos hospitais universitários possa melhorar, faz-se necessário o 

empenho do governo federal, com o descongelamento do incentivo pago aos hospitais pelo 

Ministério da Saúde, o qual desde o ano de 2000 ficou congelado, atualização da tabela do 

SUS, como também a criação de uma nova forma de financiamento. 

4.5.1 Custos hospitalares no setor público 

No final da década de 1980, o setor público começou a controlar mais seus gastos com a 

distribuição de verbas aos serviços de saúde. Devido aos parcos recursos públicos, tornou-se 

imperativo que os gestores de unidades hospitalares passassem a adotar uma nova postura 

administrativa.  

Os custos hospitalares são de tal forma importantes que, segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), os países em desenvolvimento gastam de 50% a 80% de suas 

despesas públicas no setor de saúde com hospitais. 

Os hospitais públicos que dependesse diretamente do Sistema Único de Saúde (SUS), 

sofrem não somente com os baixos valores pagos pelos procedimentos clínicos e cirúrgicos, 

que por vezes chegam a ser inferiores àqueles repassados ao setor privado, como também 

porque esses pagamentos são realizados com atraso e sem correção. O cálculo para o 

reembolso às instituições é realizado pelo próprio governo federal e, por vezes, não 

corresponde à realidade. 
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Há alguns anos, os diretores de hospitais universitários perceberam que o gerenciamento 

dos custos é obrigação de qualquer administrador e que deve ir além dos processos licitatórios 

que envolvem a compra de materiais e equipamentos. Porém, muitas instituições ainda não 

despertaram para os custos indiretos decorrentes dos desperdícios ou da má utilização dos 

recursos. Os custos indiretos não são fáceis de ser controlados, e a redução desses custos 

somente se tornam possível com o envolvimento de todos os profissionais que participam do 

processo produtivo. A redução de custos nos hospitais não implica uma falta de segurança 

para o paciente; muito pelo contrário, deve significar um serviço com melhor qualidade, com 

uma melhor utilização dos recursos disponíveis. A redução de custos poderia ser 

transformada, por exemplo, em condições de investimento em educação continuada para os 

seus profissionais, pois o resultado seriam clientes mais satisfeitos por terem um serviço 

sendo realizado com melhor qualidade. 

Atualmente, os hospitais universitários procuram analisar de maneira coerente a fonte 

financiadora, a forma como ela atua e o desempenho que o hospital está realizando.  

Busca-se equacionar os cálculos realizados pelo governo federal com a atual realidade 

brasileira, como também se pretende otimizar a ocupação dos leitos hospitalares, como forma 

de ampliar a fonte de renda. Alguns estudos têm visualizado a necessidade de mudanças, ou 

apenas de adequação, das instituições com relação às variáveis anteriormente citadas. 

4.6 Análise ambiental segundo a visão gerencial 

A análise ambiental a ser realizada pelo diretor da Clínica de Hipertensão do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco foi feita por meio de uma entrevista, 

composta de perguntas cujas respostas eram apresentadas por múltiplas escolhas, em que o 

dirigente deveria analisar a qualidade dos serviços prestados, tendo como referência a 

prestação dos serviços realizados pelo hospital escola Osvaldo Cruz, que apresenta condições 

similares ao Hospital das Clínicas da UFPE. Assim, as respostas eram: muito melhor, melhor, 

igual, inferior, muito inferior. Porém, o coordenador não se sentiu à vontade para responder às 

perguntas como elas tinham sido elaboradas, pois não conhecia os recursos humanos e 

materiais do Serviço de Hipertensão do Hospital Osvaldo Cruz. As perguntas foram, então, 

reformuladas e optou-se por questões abertas, em que o mesmo pôde expressar as suas 

opiniões sobre os serviços oferecidos pela Clínica de Hipertensão. 
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4.6.1 Realização da entrevista 

O dirigente da Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco é o Doutor Hilton Chaves Júnior, Professor 

Adjunto de Cardiologia da UFPE, que ocupa o cargo de Coordenador há treze anos. 

Questionário destinado ao dirigente. 

A seguir são apresentadas as dezessete questões do questionário e a transcrição das 

respostas dadas. 

1) Como você qualifica o atendimento médico dispensado aos pacientes pela clínica de 

hipertensão em relação ao seu concorrente mais próximo? 

Atendimento digno para alguém que busca ajuda e espera receber o mínimo de 

esclarecimento sobre a hipertensão arterial e os demais fatores de risco cardiovascular. O 

atendimento é realizado seguindo uma sistemática objetiva, que vai desde a recepção da 

técnica de enfermagem, passando pela consulta de enfermagem, nutricionista e, finalmente, a 

avaliação médica, onde se decide qual o tratamento medicamentoso de que a maioria 

necessita, pois o tratamento não-farmacológico ou as modificações do estilo de vida já são 

recomendações repassadas desde a consulta de enfermagem.   

2) Como você qualifica o atendimento prestado pelos técnicos que auxiliam no 

atendimento médico (enfermeiras, psicólogo, assistente social, nutricionista, etc.) desta 

clínica? 

O atendimento da enfermeira é extraordinariamente impecável. O atendimento da 

nutricionista é muito bom.(Ficou faltando falar do atendimento prestado pela psicóloga e 

assistente social) 

3)  Como você qualifica o atendimento prestado pelos profissionais do corpo 

administrativo desta clínica? 

O atendimento pelas auxiliares e técnicas de enfermagem é bom, porém nota-se 

claramente uma certa insatisfação entre os funcionários públicos menos remunerados que se 

traduz por um desestímulo ao trabalho do cotidiano. 

4) Como você qualifica a limpeza da clínica de hipertensão? 

Razoável. 

5)  Como você qualifica as acomodações físicas da clínica de hipertensão? 

As instalações físicas devem ser analisadas da seguinte forma: as instalações dos 

consultórios e ambiente de espera. 
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Os consultórios dispõem de boas instalações. São relativamente amplos, possuem 

materiais e equipamentos necessários para o fim a que se destinam e todos têm aparelhos de 

ar-condicionados, o que torna o atendimento mais confortável. 

Quanto ao ambiente onde os pacientes aguardam o atendimento, esse possui espaço para 

suficiente onde os pacientes podem aguardar o seu atendimento sentados. É arejado, porém, o 

local não oferece conforto, pois os pacientes aguardam seu atendimento sentados em um 

banco de madeira no corredor do Hospital das Clínicas (HC).  

6) Os equipamentos utilizados para a realização do tratamento encontram-se em que 

estado? 

Os equipamentos utilizados pelo atendimento, de uma forma geral, encontram-se em 

bom estado de funcionamento.  

7)  A Clínica de Hipertensão possui os equipamentos necessários para proporcionar um 

atendimento adequado? 

A Clínica de Hipertensão possui todos os equipamentos necessários para realizar seus 

atendimentos, inclusive dispõe de equipamentos importados de alta tecnologia, os quais foram 

doados pelo próprio Coordenador. 

8) Como você considera o número de atendimentos realizados? 

Aquém da demanda. Os atendimentos deveriam ser mais bem gerenciados, caso 

houvesse um maior número de médicos. Porém a clínica deveria ser uma referência terciária, 

ou seja, só deveríamos atender casos complexos de hipertensão refratária, uma vez que o 

tratamento da hipertensão deve ser realizado em qualquer ambulatório de clínica médica. 

9)  O que você acha do tempo de espera para a marcação da consulta? 

O aprazamento tem sido de 3 meses, porque não temos condições de atender a demanda 

pela falta de profissionais médicos na clínica. Entretanto, não se justifica que haja um retorno 

de visita médica para um hipertenso que esteja bem controlado (a PA controlada). Alguns 

aprazamentos são mais curtos, quando se trata de indivíduos portadores de complicações, tais 

como: diabetes, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, insuficiência renal ou refratariedade 

às medicações anti-hipertensivas. É raro entrar no programa um paciente novo pelos motivos 

acima expostos. 

10)  Como você avalia o cumprimento dos horários das consultas aqui na clínica de 

hipertensão? 

Há retardos naturais. 

11)  Como você avalia a competência dos médicos que atuam nesta clínica? 
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Muito boa. 

12)  Como você avalia a competência dos técnicos que auxiliam no atendimento médico 

(enfermeiras, psicólogo, assistente social, nutricionista, etc.) que atuam nesta clínica? 

Ótimo. 

13) Como você qualificaria as informações sobre o diagnóstico apresentado pelos médicos 

que atendem aqui na clínica de hipertensão? 

As informações são, na medida do possível, claras e objetivas no que tange à doença 

hipertensiva e aos demais fatores de risco (fumo, diabetes, dislipidemias, obesidade, 

sedentarismo, etc). Acho que o nosso grupo é altamente comprometido com as mensagens 

preventivas. 

14)  Como você avalia o número de consultas canceladas? 

É insignificante o número de consultas canceladas. 

15)  Você considera que o número de profissionais que prestam serviços na CH é suficiente 

para atender a demanda? 

O número de profissionais pode ser considerado insuficiente. 

16) Já foi realizada alguma pesquisa para ouvir o cliente antes? 

A Clínica de Hipertensão, até o momento atual, não realizou nenhuma pesquisa para 

ouvir seus clientes. 

17) Existe algum mecanismo que promova a motivação dos funcionários? 

Sim, pela participação em congressos de hipertensão. 

4.6.2 Análise do desempenho gerencial 

A análise do desempenho gerencial da Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Pernambuco não apresenta nenhum concorrente, por se tratar de 

uma Coordenação pertencente a uma instituição pública federal.  

As instituições de ensino superior, dentre as suas diversas atribuições, visam atender a 

uma parcela da comunidade carente que apresente casos mais complexos. Além desses 

atendimentos, a população ainda pode contar com os diversos hospitais públicos e postos 

médicos. 

Após a entrevista realizada com o dirigente da Cínica de Hipertensão do Hospital das 

Clínicas, ficou claro que a principal vantagem competitiva vinha a ser a qualificação dos 

médicos que prestam atendimentos nessa clínica. Esses profissionais têm prestígio nacional e 

internacional, não apenas pela experiência acumulada em tratar da doença em questão, mas 
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também pelas suas titulações, por publicações realizadas e pela participação em congressos e 

palestras.  

Uma segunda vantagem apresentada é o tipo de atendimento realizado pelos médicos e 

técnicos (enfermeira, nutricionista, psicóloga) que auxiliam no atendimento médico. Esses 

profissionais encontram-se comprometidos não apenas com a melhoria do quadro clínico, mas 

também querem promover uma melhor qualidade de vida para seus pacientes. 

Um terceiro ponto forte identificado na entrevista foi à confiança. O dirigente explica 

que a equipe de profissionais que atuam na Clínica de Hipertensão busca sempre atender os 

pacientes não os deixando retornar às suas residências sem receber assistência. Tal 

procedimento tem por objetivo dar credibilidade ao trabalho por eles realizado, como também 

considera que essa é uma questão de respeito aos pacientes. Nos casos em que os 

atendimentos médicos não podem ser realizados, eles são remarcados, ou os pacientes são 

assistidos por outros profissionais.  

Foi apontado como um ponto positivo, apesar de não ser considerado um ponto forte, o 

esforço de todos os profissionais que atuam na Clínica de Hipertensão em desenvolver um 

processo estruturado de prestação de serviços, por meio do desenvolvimento de um método de 

atuação e de uma melhor utilização dos recursos materiais. Contudo, esse processo necessita 

ser padronizado.  

Quanto ao tempo para a marcação para retorno da consulta, ele se apresenta de forma 

similar ao oferecido por uma instituição que tenha características semelhantes às da Clínica de 

Hipertensão. 

O tempo que o paciente espera para ter o seu atendimento pode ser considerado, em sua 

maioria, aceitável. Por vezes pode estender-se um pouco mais, causando desconforto aos 

pacientes. Um dos motivos que pode ser creditado ao não-cumprimento do horário, deve-se à 

sobrecarga dos profissionais, pois esses, além, de atuarem no serviço hospitalar, exercem as 

funções de docência e pesquisa. 

A capacitação dos técnicos que prestam atendimento nessa clínica foi considerada tão 

boa quanto qualquer a de outro técnico que atue em área similar. 

A melhoria da qualidade do atendimento das auxiliares foi o primeiro ponto fraco 

apontado. O atendimento dessas profissionais deixa às vezes a desejar. A falta de interesse 

pode ser atribuída a uma série de desestímulos pela qual vem passando o funcionalismo 

público ao longo dos últimos anos. Porém, vale a pena ressaltar que o número de profissionais 

que realiza os atendimentos é pequeno e que, além das suas atividades, ainda realizam 
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atividades administrativas, como, por exemplo, recepcionar os pacientes e organizar os 

prontuários para a realização dos atendimentos.  

O segundo ponto fraco observado pelo entrevistado foi a flexibilidade de volume de 

atendimento. Atualmente, essa clínica tem dois mil e quinhentos pacientes e devido ao baixo 

número de profissionais, fica difícil a inclusão de algum paciente novo. 

O custo foi considerado importante, apesar do hospital oferecer serviços gratuitos. 

Existe interesse por parte do governo federal em que os órgãos públicos promovam 

investimentos para os seus recursos humanos, desenvolvendo-os por meio de cursos e 

treinamentos em programas de qualidade, investindo em controle de qualidade, a fim de que 

se possam reduzir as perdas com os desperdícios e retrabalhos. Quanto à Clínica de 

Hipertensão, não existe, até o momento, nenhuma forma de controle da qualidade, nem seus 

funcionários participaram de nenhuma palestra ou curso de treinamento. Com semelhantes 

investimentos, os funcionários poderiam despertar seu interesse em desenvolver um trabalho 

que produza resultados eficientes e eficazes.  

4.6.3 Escalonamento de desempenho 

Julgar o desempenho de uma empresa em relação aos seus concorrentes não é uma 

tarefa fácil para nenhuma empresa, principalmente por se tratar de uma elaboração realizada 

mediante estimativas de desempenho dos mesmos. O motivo de trabalhar com estimativa é a 

dificuldade de se obterem informações confiáveis e detalhadas sobre o desempenho dos 

concorrentes. Essa dificuldade surge pela necessidade que muitas empresas têm de manter 

certas informações em sigilo, como também pela falta de conhecimento da sua própria 

realidade, pois muitas empresas não têm o hábito de ouvir seus clientes (Slack, 1993). 

As dificuldades de se realizar uma análise de desempenho gerencial existem para as 

empresas privadas, pelos fatos acima expostos, apesar de elas terem necessidade de 

permanecer informadas sobre a realidade do mercado e, principalmente, sobre o seu papel 

nele, sob o risco de serem excluídas do mesmo. Muito maior é a dificuldade apresentada pelas 

instituições públicas, haja vista que, além de muitas vezes não existir uma estrutura gerencial 

direcionada para se atingirem os objetivos, existe também a ausência de competitividade, já 

que, muitas vezes, a permanência no mercado é assegurada pelo Estado. 
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4.7 Análise Do Fator Psicológico 

É por meio da fala que o homem tem a possibilidade de se expor e revelar as verdades 

humanas (CASSORLA, 1991). 

Da mesma forma que o falar, o ouvir é uma característica inerente ao homem. E estes 

dois atributos juntos resultam na compreensão (HEIDEGGER, 1967). 

Esta pesquisa tinha por objetivo ouvir o paciente para que a partir daí pudesse se 

conhecer um pouco o perfil dos pacientes que freqüentam a Clínica de Hipertensão, saber a 

sua opinião sobre o serviço atualmente oferecido e principalmente analisar quais as suas 

expectativas sobre um serviço de Hipertensão de qualidade a ser oferecido pelo Hospital das 

Clínicas da UFPE. 

No entanto, ao longo da pesquisa, pôde-se observar que, por meio do processo de falar e 

ouvir, as dimensões desta assumiram proporções maiores que o esperado. 

Antes de dar início as entrevista foi colocado para os pacientes que a partir das respostas 

deles seria proposta uma nova estratégia de gerenciamento, na qual a Clínica de Hipertensão 

visando privilegiar os pacientes, se dispunha a melhorar o atendimento que atualmente estava 

sendo oferecido. Isto fazia com que eles se tornassem agentes ativos de um processo de 

mudança. 

O fato de abrir um meio de comunicação com os pacientes fez com que estes se 

sentissem importantes perante a Clínica de Hipertensão e revelou que os pacientes se sentiam 

agradecidos e na obrigação de retribuir esta atenção, participando de forma mais assídua nas 

suas responsabilidades no tratamento. Por inúmeras vezes foram feitas declarações como: 

• “ Eu tinha deixado de comprar o remédio ..., mas vou fazer um sacrifício e voltar a 

comprar”. 

• “ Tem um tempo que eu saí do regime...., mas depois de tanta atenção é uma vergonha se 

eu não voltar”. 

• “ Já fazia muito tempo que eu não retornava às minhas consultas ..., mas, quando a 

entrevistadora foi na minha casa eu vi que as pessoas aqui se preocupavam realmente 

comigo”. 

• “Minha mãe morreu a três meses ...., mas agradeço a atenção que vocês tiveram com ela 

até hoje”. 

• “ Vou avisar a minha irmã para ela vir responder a pesquisa... pode ser que ela volte a 

fazer o tratamento”. 
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Afirmações como estas levam a conclusão que a pesquisa além de auxiliar no 

direcionamento de uma nova estratégia gerencial, melhorando as habilidades necessárias 

para criar e manter boas relações interpessoais com os clientes, fez também com que fossem  

acirrado o laço de fidelidade entre pacientes e Instituição melhorando o nível de 

conhecimento, a sensibilidade e a autoconfiança dos pacientes. 

No entanto, a partir do momento em que Clínica de Hipertensão coloca as necessidades 

e expectativas dos clientes em primeiro lugar, esta assumi automaticamente a 

responsabilidade de transformar as atividades que compõem o processo produtivo de forma 

que esta mudança gere melhorias práticas e objetivas para os mesmos. 

4.8 Conclusão do capítulo 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar os fatores críticos de sucesso, ou 

seja, analisar as expectativas dos pacientes sobre um atendimento de saúde com maior 

qualidade, e, a partir das prioridades dos pacientes, auxiliar os gestores a definirem uma 

estratégia para atender às necessidades dos mesmos. No entanto, devido ao baixo nível de 

escolaridade dos pacientes, não foi possível aplicar o instrumento de pesquisa desenvolvido a 

princípio, no qual era solicitado aos pacientes que posicionassem ordenadamente os fatores 

críticos de sucesso. Desse modo, ficou difícil o desenvolvimento de um trabalho como aquele 

proposto por Slack (1993), exposto no capítulo dois. Assim, procurou-se avaliar a importância 

relativa de cada objetivo de desempenho por meio da estatística inferencial, quando foi 

realizada uma análise comparativa do conjunto de dados obtidos. 

O modelo de questionário escolhido teve por objetivo atingir a população pesquisada, 

coletando dados de três formas distintas. 

A primeira parte da análise foi destinada ao estudo da identificação dos pacientes que 

compõem a amostra e visava conhecer o público que utiliza os serviços prestados pela Clínica 

de Hipertensão. 

A segunda parte da análise teve como objetivo conhecer a opinião dos pacientes sobre a 

qualidade do atual serviço oferecido pela Clínica de Hipertensão. 

A terceira parte da análise procurou saber dos pacientes quais os aspectos considerados 

prioritários para que os serviços prestados pudessem ser considerados de excelência. 

A seguir serão apresentadas as conclusões sobre a pesquisa desenvolvida, como também 

serão apresentadas sugestões para o gerenciamento do processo. 
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5. CONCLUSÕES 

A complexidade do estudo realizado por este trabalho, a identificação dos fatores 

críticos de sucesso para os pacientes da Clínica de Hipertensão do Serviço de Cardiologia do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, tendo como perspectiva 

auxiliar os gestores a definir a estratégia para alcançar a satisfação dos seus pacientes, foram 

explicitadas não apenas pela riqueza do tema em estudo como também pela análise do 

ambiente no qual está inserido este estudo. As conclusões apresentadas por este estudo foram 

formadas pelo confronto dos objetivos predeterminados e dos resultados alcançados. 

O presente estudo teve como objetivo geral identificar os fatores críticos de sucesso 

para a Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas, com a perspectiva de auxiliar seus 

dirigentes a definirem estratégias e prioridades para atender melhor seus pacientes e assim 

alcançar a satisfação dos mesmos. Para a consecução do objetivo geral, foram necessários o 

desenvolvimento e o cumprimento dos objetivos específicos, que são: 

• identificar os modelos gerenciais existentes de estratégia competitiva; 

• desenvolver um instrumento de pesquisa de campo; 

• identificar os fatores críticos de sucesso, segundo a visão dos seus clientes; 

• desenvolver uma proposta de formulação de estratégia e de avaliação de desempenho. 

Os dados apresentados por este trabalho revelam que as metas foram alcançadas 

mediante a base conceitual pesquisada, como também pelo desenvolvimento de ações que 

tinham sido anteriormente planejadas e executadas para o desfecho desta pesquisa.  

A base conceitual apresentada por este trabalho deu suporte para que os dados 

levantados na pesquisa com os pacientes da clínica pudessem ser tratados e analisados. Os 

conceitos aqui abordados tinham por objetivo ser apresentados de forma simples e concisa, 

porém, atingindo o âmago da pesquisa. A formulação da base conceitual apresentou 

dificuldades quanto ao acesso à bibliografia sobre o tema proposto, pois ainda é escassa a 

pesquisa desenvolvida nessa área. 

O referencial teórico apresentado por este trabalho foi a base da estrutura de 

desenvolvimento do modelo proposto. O questionário para os usuários foi criado com o 

objetivo de permitir uma fácil compreensão tanto dos entrevistados quanto dos 

entrevistadores, a fim de que o mesmo fosse facilmente aplicado por qualquer entrevistador 

qualificado. A principal dificuldade apresentada na elaboração do questionário foi exatamente 

criar um instrumento que atendesse às características da população a ser analisada. Devido ao 
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baixo nível de escolaridade, o questionário sofreu alterações em sua forma, conteúdo e 

linguagem. O modelo utilizado demonstrou que o objetivo foi atingido, pois o índice de 

questionários incorretamente respondidos foi muito baixo.  

Por meio da analise e interpretação dos dados, pôde-se chegar às seguintes conclusões: 

• os pacientes entrevistados apontaram a qualidade do atendimento do serviço prestado, 

em detrimento da infra-estrutura, como sendo o fator mais importante para que se 

possa atingir um nível de excelência; 

• a grande maioria dos pacientes considerou o nível de atendimento “ótimo”, no que se 

refere ao atendimento dos técnicos (enfermeira, nutricionista e psicóloga) e dos 

médicos; contudo, o atendimento das auxiliares de enfermagem, por apresentar um 

índice considerável de insatisfação, oferece uma ampla margem de melhoria; 

• o nível de escolaridade é um fator importante na definição do perfil dos pacientes que 

freqüentam a Clínica de Hipertensão, pois aqueles com maior escolaridade são mais 

exigentes quanto ao padrão de qualidade, uma vez que apresentam uma visão mais 

ampla sobre a realidade do mercado e dos recursos disponíveis na clínica em questão; 

• o fato de freqüentar outros ambulatórios no Hospital das Clínicas da UFPE também 

faz com que esse tipo de paciente seja mais exigente em relação à qualidade do 

atendimento, pois possui um referencial comparativo; 

• os dados analisados revelam que os fatores principais que causam insatisfação aos 

pacientes são: primeiro, o tempo de espera que os pacientes têm que enfrentar para 

terem as suas consultas, e segundo, o não-cumprimento dos horários; 

• pela análise dos dados, pode-se perceber que os pacientes entrevistados destacaram 

grande importância à questão do treinamento e que estes treinamentos deveriam ser 

tanto de atualização, indicados para médicos e técnicos (enfermeira, nutricionista e 

psicóloga), como de relacionamento humano, que, em sua maioria, foi indicado para 

as auxiliares de enfermagem. Entre os profissionais apontados pela pesquisa, foram as 

auxiliares de enfermagem que objetivaram um percentual maior para a realização de 

cursos ou treinamentos (56,12%). A indicação desses profissionais para participar de 

treinamentos mostra que o atendimento pode ser aprimorado. Também sugere que, por 

meio de treinamento, se pode agilizar o gerenciamento da informação e, assim, 

alcançar a melhoria do processo produtivo, o que provavelmente resultaria em uma 

redução do tempo de espera; 
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• Foi observado que, para o serviço de saúde prestado pela Clínica de Hipertensão do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco possa atingir um nível 

de excelência em seu atendimento, deve-se procurar desenvolver, de forma 

homogênea, tanto o processo produtivo quanto a prestação do serviço, por meio de 

aperfeiçoamento técnico e de atendimento. Uma vez que a relação entre o paciente e o 

profissional que presta o serviço é considerado de extrema importância devido a alta 

carga emocional envolvida nesse relacionamento; 

• Vale a pena ressaltar que existiram algumas dificuldades para a realização deste 

trabalho: primeiro, a escassa bibliografia sobre o tema proposto; segundo, a 

dificuldade na realização das entrevistas na residência dos pacientes.  

5.1 Sugestões para o gerenciamento do processo 

Na premissa básica de atender com qualidade, buscando a satisfação dos seus clientes 

dois aspectos fundamentais devem ser trabalhados. São eles: qualidade dos recursos humanos 

e gerenciamento e melhoria do processo. 

A necessidade de treinamento é uma decorrência natural na exigência de aperfeiçoar o 

processo. A qualificação dos recursos humanos visa democratizar o acesso à informação, 

sugerindo o envolvimento de todos os servidores, independentemente de nível, cargo ou 

função que ocupam, com a melhoria do serviço oferecido, selando, dessa forma, um 

compromisso com todos os que atuam no processo produtivo da Clínica de Hipertensão do 

Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

Para a elaboração desse projeto, deverão ser observados os seguintes aspectos: 

• Identificar, junto aos seus clientes externos e internos, as reais necessidades de 

treinamento; 

• Sensibilizar os servidores para a importância da educação e treinamento 

continuados; 

• Proporcionar treinamentos que desenvolvam a criatividade e a capacidade de 

trabalho em equipe; 

• Criar mecanismos para o desenvolvimento motivacional dos servidores. 

A estratégia de qualificação e participação dos recursos humanos mediante de um 

aperfeiçoamento contínuo é a base para todas as decisões e ações relativas à busca da 

excelência na administração pública. 
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Apesar de a responsabilidade pelo treinamento dos funcionários ser função gerencial, a 

responsabilidade em promover essa capacitação e treinamentos é obrigação dos Recursos 

Humanos da instituição (Monteiro, 1991). 

Assim, cabe à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, por meio do seu 

Departamento de Gestão de Pessoas, promover a qualificação de todos os funcionários da 

UFPE. No entanto, instituições de ensino e apoio, como SEBRAE e SENAI, poderão vir a ser 

solicitadas para oferecer cursos e treinamento úteis aos funcionários da Clínica de 

Hipertensão. 

Para o gerenciamento e melhoria do processo, sugere-se que seja elaborado um projeto 

que conte com a participação de todos os envolvidos, ou seja: dirigente, servidores e 

pacientes. Para a elaboração desse projeto deverão ser considerados os seguintes aspectos: 

• análise atual da rotina de atendimento; 

• identificação dos processos críticos (possíveis gargalos da produção); 

• criação de um sistema de padronização de rotinas. 

O desenvolvimento e a aplicação desse projeto deverão assegurar procedimentos 

operacionais ágeis e dinâmicos, visando à melhoria do atendimento de uma forma geral e, 

conseqüentemente, a satisfação do cliente. 

Todo processo produtivo, no entanto, é composto por um ou vários procedimentos que 

devem estar interligados para que seus produtos/serviços possam fluir entre os consumidores 

e fornecedores até que chegar aos consumidores finais (Slack, 1993). 

A importância de se desenvolver uma rede de suprimento de informações eficiente é 

que ela poderá assegurar à organização como um todo uma redução de custos pela da redução 

de tempo de processamento da operação e da eliminação com o retrabalho. Para que haja uma 

rede de informações eficiente, devem ser observados dois pontos cruciais: 

• desenvolvimento de uma rede informatizada de dados de todos os pacientes da 

Clínica de Hipertensão do Hospital das Clínicas da UFPE; 

• criar um sistema de rastreamento de protocolo. 

Ao longo deste trabalho, foi utilizado o conceito de qualidade, em que: “Qualidade é 

adequação ao uso”. Assim, a Clínica de Hipertensão deverá desenvolver esforços para 

continuar a atender o paciente da melhor forma possível, em todos os aspectos levantados por 

esta pesquisa.  

Para que os pacientes da Clínica de Hipertensão venham a obter serviços de qualidade, 

deverão ser aprimorados não só os aspectos apontados como pontos fracos, passíveis de 
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melhoria, mas também todos os que compõem o processo produtivo. Em outras palavras, 

capacidade técnica, relacionamento interpessoal, infra-estrutura e o processo produtivo 

propriamente dito. Para tanto, faz-se necessária a implantação de um Sistema de Qualidade no 

seu processo produtivo. 

A utilização da proposta de gerenciamento sistêmico da qualidade na prestação do 

serviço aos pacientes hipertensos visa auxiliar o planejamento, o gerenciamento, o 

desenvolvimento e a avaliação da qualidade dos serviços prestados. Com a visão da Clínica de 

Hipertensão como um todo, cada segmento dessa estrutura (atendimento médico, atendimento 

dos técnicos e atendimento das auxiliares de enfermagem) faz parte integrante do todo, 

contribuindo de forma direta para o sucesso da mesma. Dessa forma, todos os segmentos que 

compõem essa organização agregam, de forma ordenada e lógica, valor à prestação final do 

serviço. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 
 

 
 

Identificação do usuário 

1. Qual a sua idade?  _______ anos.     

                                                     

2. Qual o sexo?                M   (  1 )       F   (  0 )   

 

3. Você já freqüentou a escola? 

       (  1 )  Sim 

       (  0 )  Não 

 

4. Até que série? 

     ( 0 )   Não sabe ler e escrever             

     ( 1 )  Sabe ler e escrever             

     ( 2 )  Primeiro Grau (incompleto)                            ( 3 )  Primeiro Grau  (completo) 

     ( 4 )  Segundo Grau (incompleto)                           ( 5 )  Segundo Grau  (completo) 

     ( 6 )  Curso técnico (incompleto)                            ( 7 )  Curso técnico  (completo) 

     ( 8 )  Superior   (incompleto)                                  ( 9 )  Superior  (completo) 

 

5. Quanto a sua família recebe por mês? 

 ( 1 )  De 240,00 a  500,00 mensais. 

       ( 2 )  De 500,00 a 1.000,00 mensais. 

       ( 3 )  De 1.000,00 a 1.500,00 mensais. 
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       ( 4 )  De 1.500,00 a 2.000,00 mensais. 

       ( 5 )  De 2.000,00 a 2.500,00 mensais. 

       ( 6 )  De 2.500,00 a 3.000,00 mensais. 

       ( 7 )  De 3.000,00 a 3.500,00 mensais. 

       ( 8 )  De 3.500,00 a 4.000,00 mensais. 

       ( 9 )  Mais de 4.000,00 mensais. 

 

6. Você tem algum convênio médico? (como, por exemplo, Unimed) 

      ( 1 )  Sim 

      ( 0 )  Não 

 

7. Há quanto tempo você freqüenta a Clínica de Hipertensão. _______________(meses 

ou anos). 

 

8. Você utiliza outros ambulatórios no Hospital das Clínicas?   

      ( 1 )  Sim 

      ( 0 )  Não 

 

 

A seguir, passaremos ao assunto sobre o atendimento que você tem recebido aqui na 

Clínica de Hipertensão. 

 

 

9. Como você considera o atendimento médico recebido nesta clínica, atualmente: 

  ( 5 ) Ótimo           ( 4 ) Bom          ( 3 ) Regular          ( 2 ) Ruim           ( 1 )  Péssimo. 

10. Para melhorar o atendimento médico, indique qual o mais importante de cada uma das 

alternativas apresentadas. 

Obs: Para as questões a seguir deverá ser utilizado o seguinte código: 

         1 – Mais importante 

          0 – Menos importante 

 
(    )  Um consultório grande e ventilado. 

      (   )  O atendimento delicado e amável. 

 

      (    )  Um maior número de médicos. 

      (   )  Uma consulta mais longa. 
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      (    )  Um número maior de salas para consultas. 

      (    )  Educação e treinamento continuado. 

 

      (    )  Limpeza do consultório. 

      (    )  Rapidez na informação entre a atendente e médico. 

 

      (    )  O uso de equipamentos modernos. 

      (    ) Cumprimento do horário de atendimento. 

 

11. Como você considera o atendimento da enfermeira, psicóloga, nutricionista, etc., nesta 

clínica: 

  ( 5 ) Ótimo           ( 4 ) Bom          ( 3 ) Regular          ( 2 ) Ruim           ( 1 )  Péssimo. 

12. O que você acha que é mais importante no serviço realizado por estes profissionais. 

 

A - O cumprimento do horário de atendimento. 

B - O atendimento amável e atencioso. 

      C - Um atendimento no qual você obtenha informação suficiente sobre o seu estado de 

saúde. 

 

  ( 3 )   O mais importante 

  ( 2 )   Importante 

  ( 1 )   Sem importância 

 

13. Você considera que as atendentes realizam um trabalho na Clínica de Hipertensão: 

( 5 ) Ótimo           ( 4 ) Bom          ( 3 ) Regular          ( 2 ) Ruim           ( 1 )  Péssimo. 

 

14. Para melhorar o atendimento que você vem recebendo das atendentes, indique qual é o 

mais importante entre as alternativas apresentadas.  

Obs: Para as questões a seguir deverá ser utilizado o seguinte código: 

         1 – Mais importante 

         0 – Menos importante 
(     ) Um espaço para atendimento grande e ventilado. 

      (    )  Um atendimento delicado e amável. 

 

      (     ) As condições de atendimento, através do uso de máquinas e equipamentos. 

      (    ) Rapidez no atendimento.  
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      (    ) Um maior número de funcionários. 

      (    ) Maior conhecimento para realizar o trabalho. 

 

      (    ) Limpeza do local de atendimento. 

      (    ) Rapidez nas informações entre as atendentes e médico 

 

15. Você está satisfeito(a) com o tempo que levou entre o dia da marcação e a realização da 

consulta? 

      ( 1 )  Sim 

      ( 0 )  Não 

 

16. Quanto tempo que você levou para ter a sua consulta?__________dias. 

 

17. Você já teve consulta(s) cancelada(s)? 

      ( 0 )  Não ( Caso a resposta seja negativa não responda a pergunta 18) 

      ( 1 )  Sim  (Caso a resposta seja positiva citar quantas_________________). 

 

18. Qual foi o procedimento adotado pela Clínica de Hipertensão no caso de cancelamento da 

última consulta: 

 ( 1 )  foi avisado com antecedência e prontamente remarcado; 

 ( 2 )  foi avisado com antecedência mas foi remarcado para um período distante; 

 ( 3 )  foi avisado em cima da hora, dificultando a realização de outras tarefas, porém, houve 

a remarcação; 

       ( 4 )  não foi avisado, o que provocou gastos de tempo e dinheiro. 

 

19. O que você acha que deveria ser feito pela Clínica de Hipertensão nos casos de 

cancelamento: 

 ( 1 )  Ser avisado que a consulta não poderia ser realizada conforme agendado e ser 

providenciado um atendimento com outro médico. 

       ( 2 )  Ser avisado com antecedência e  a consulta ser remarcada com o médico que 

acompanha o seu tratamento. 

 

20. Como você avalia o tempo que você passa na sala de espera para a realização das consultas 

na Clínica de Hipertensão: 

 ( 3 )   satisfatório. 

 ( 2 )   ruim. 

 ( 1 )   péssimo. 

 

21. Qual o tempo de espera na Clínica de Hipertensão que você considera aceitável para 
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realização da consulta? _____________ minutos. 

 

22. Indique qual profissional deveria primeiro receber treinamento para que o atendimento possa 

ser melhorado. 

 ( 1 )  médicos; 

 ( 2 )  enfermeira, psicóloga, nutricionista, etc; 

 ( 3 )  atendentes. 

 

23. Que treinamento que você julga que seria mais importante para o profissional indicado na 

questão anterior. 

      Obs: 1 – Mais importante 

               0 – Menos importante 

 

( A ) - Cursos de atualização; 

      ( B ) - Cursos sobre relacionamento humano. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

1. Como você qualifica o atendimento médico recebido nesta clínica, atualmente: 

 ( 5 ) Ótimo           ( 4 ) Bom          ( 3 ) Regular          ( 2 ) Ruim           ( 1 )  Péssimo. 

2. Indique em ordem crescente os aspectos que você considera mais importantes para 

melhorar o atendimento médico recebido. 

(     )   O cumprimento do horário da consulta. 

(     )   O atendimento cortês e gentil.  

(     )   Um maior número de atendimentos realizado por dia. 

(     )   Uma consulta na qual você obtenha informação suficiente sobre você e sua 

saúde. 

(     )   Um consultório amplo e arejado.  

(     )   Um número maior de consultórios. 

(     )   Limpeza do consultório. 

(     )   Higiene no atendimento médico. 

(     )   Capacidade técnica. 

(     )   Educação e treinamento continuado. 

(     )   Agilidade na informação entre os setores administrativo e médico. 

(     )   Um maior número de médicos. 

       (     )   Realização da consulta em um período de tempo mais reduzido.  

 

3. Como você qualifica o atendimento da enfermeira, psicóloga e nutricionista recebido 

nesta clínica, atualmente: 

( 5 ) Ótimo           ( 4 ) Bom          ( 3 ) Regular          ( 2 ) Ruim           ( 1 )  Péssimo. 

4. Indique em ordem crescente os aspectos que você considera mais importantes para 

melhorar o atendimento da enfermeira, psicóloga e nutricionista recebido nesta 

clínica, atualmente. 
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(     )   O cumprimento do horário da consulta. 

(     )   O atendimento cortês e gentil.  

(     )   Um maior número de atendimentos realizado por dia. 

(     )   Uma consulta na qual você obtenha informação suficiente sobre você e sua 

saúde. 

(     )   Um consultório amplo e arejado.  

(     )   Um número maior de consultórios. 

(     )   Limpeza do consultório. 

(     )   Higiene no atendimento médico. 

(     )   Capacidade técnica. 

(     )   Educação e treinamento continuado. 

(     )   Agilidade na informação entre os setores administrativo e profissional. 

(     )   Um maior número de técnicos. 

      (    )   Realização da consulta em um período de tempo mais reduzido.  

 

Como você qualifica o atendimento dos profissionais do corpo administrativo recebido 

nesta clínica, atualmente: 

  ( 5 ) Ótimo           ( 4 ) Bom          ( 3 ) Regular          ( 2 ) Ruim           ( 1 )  Péssimo. 

5. Indique em ordem crescente os aspectos que você considera mais importantes para 

melhorar o atendimento dos profissionais do corpo administrativo recebido nesta 

clínica, atualmente. 

(     )   O cumprimento do horário de trabalho. 

(     )   O atendimento cortês e gentil.  

(     )   Um espaço para atendimento amplo e arejado. 

(     )   Rapidez no atendimento. 

(     )   Condições de atendimento, através do uso de máquinas e equipamentos. 

(     )   Capacidade técnica do funcionário. 

(     )   Educação e treinamento continuado. 

(     )   Agilidade na informação entre os setores administrativo e profissional. 

(     )   Um maior número de funcionários. 

(     )   Limpeza do local de atendimento. 

6. Com relação a consulta que veio fazer hoje, você está satisfeito(a) com o tempo que 

levou para marca-la? 

      (    )  Sim (caso a resposta seja positiva não responda a pergunta 7) 

      (    )  Não  

7. Quanto tempo que você levou para ter a sua consulta realizada?__________dias. 
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8. Qual o tempo que você considera satisfatório? _____________dias. 

 

9. Qual o aspecto que você considera mais importante para que as consultas possam 

ser marcadas sempre que solicitadas? 

     (     )   Um maior número de médicos. 

     (     )   Disponibilidade de máquinas e equipamentos para uso médico. 

     (     )   Cumprimento da consulta marcada. 

     (     )   Um maior número de consultórios. 

     (     )   Um maior número de funcionários. 

 

10. Você já teve consulta(s) cancelada(s)? 

      (    )  Não ( Caso a resposta seja negativa não responda a pergunta 11) 

      (    )  Sim  (Caso a resposta seja positiva citar quantas_________________). 

 

11. Qual foi o procedimento adotado pela Clínica de Hipertensão no caso de 

cancelamento da última consulta: 

 (    )  foi avisado com antecedência e prontamente remarcado; 

 (    )  foi avisado com antecedência mas foi remarcado para um período distante; 

 (    )  foi avisado em cima da hora, dificultando a realização de outras tarefas, 

porém, houve a remarcação; 

       (    )  não foi avisado, o que provocou gastos de tempo e dinheiro. 

 

12. O que você acha que deveria ser feito pela Clínica de Hipertensão nos casos de 

cancelamento: 

 (    )  Ser avisado que a consulta não poderia ser realizada conforme agendado e 

ser providenciado um atendimento com outro médico. 

       (    )  Ser avisado com antecedência e  a consulta ser remarcada com o médico 

que acompanha o seu tratamento. 

 

13. Como você avalia o cumprimento dos horários das consultas na Clínica de 

Hipertensão: 

 (    )   a consulta foi realizada no horário que tinha sido marcada; 

 (    )   o tempo de espera foi curto, não provocando maiores transtornos; 

 (    )   o tempo de espera não foi curto, mas valia a pena esperar pelo atendimento; 

 (    )   o tempo de espera foi longo, chegando a cancelar outros compromissos; 

 (    )   o tempo de espera foi por demais longo, chegando ao ponto de desistir da 
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consulta. 

 

14. Qual o tempo de espera na Clínica de Hipertensão que você considera aceitável para 

realização da consulta? _____________ minutos. 

 

15. Qual a sua opinião a respeito dos treinamentos de qualidade para os profissionais 

que trabalham nesta clínica. 

 (    )   Muito importante. 

 (    )   Importante. 

 (    )   Interessante. 

 (    )   Ruim. 

 (    )   Péssimo. 

 

16. Em caso de treinamento, aponte os profissionais que primeiro deveriam obtê-los para 

que o atendimento venha a ser mais bem realizado. 

 (    )  médicos; 

 (    )  técnicos que auxiliam o atendimento médico; 

 (    )  funcionários administrativos. 

 

17. Indique em ordem crescente os treinamentos que você julga que seriam 

interessantes que os profissionais da clínica realizassem. 

 (    )  Cursos sobre conhecimentos técnicos; 

 (    )  Cursos de atualização; 

 (    )  Cursos sobre qualidade; 

 (    )  Cursos sobre relacionamento inter-pessoal. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

1. Como você qualifica o atendimento médico dispensado aos pacientes pela Clínica de 

Hipertensão em relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

2. Como você qualifica o atendimento prestado pelos técnicos que auxiliam o 

atendimento médico (enfermeiras, psicólogo, assistente social, nutricionista, etc.), 

desta clínica em relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

3. Como você qualifica o atendimento prestado pelos profissionais do corpo 

administrativo, desta clínica, em relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

4. Como você qualifica a limpeza desta clínica, em relação ao seu concorrente mais 

próximo: 

(    )  Muito Melhor 
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(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

5. Como você qualifica as acomodações físicas desta clínica, em relação ao seu 

concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

6. Na sua opinião com relação ao seu concorrente mais próximo, os equipamentos 

utilizados para a realização do tratamento encontram-se em que estado: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

7. Com relação ao seu concorrente mais próximo, você acredita que a Clínica de 

Hipertensão possui os equipamentos necessários para proporcionar um atendimento 

adequado: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

8. Na sua opinião a carência dos equipamentos deve-se: 

(    )  Falta de manutenção 

(    )  Falta de pessoal 

(    )  Falta de pessoal qualificado para manusear os equipamentos 

(    )  Falta de recursos para a compra de novos equipamentos 

(    )  Falta de espaço físico 

9. Com relação ao seu concorrente mais próximo, como você avalia o número de 

atendimentos realizados pela Clínica de Hipertensão: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 
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(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

10. O que você acha do tempo de espera para marcação da consulta, com relação ao 

seu concorrente mais próximo? 

      (    )  pouco tempo 

(    )  o tempo de espera pode-se considerar aceitável 

(    )  o tempo de espera foi grande, mas valia pena esperar pelo atendimento  

(    )  o tempo de espera foi longo, mas não houve agravamento do quadro 

      (    )  o tempo de espera foi longo, chegando a comprometer o quadro clínico. 

11. Como você avalia o cumprimento dos horários das consultas nesta clínica, com 

relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

12. Com relação ao seu concorrente mais próximo, como você avalia a sinalização para 

localização dos acessos internos do H.C. : 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

13. Como você avalia a competência dos médicos que atuam nesta clínica em relação ao 

seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

14. Como você avalia a competência dos técnicos que auxiliam o atendimento médico 

(enfermeiras, psicólogo, assistente social, nutricionista, etc.), que atuam nesta clínica 

em relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 
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(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

15. Como você qualifica as informações sobre os diagnósticos apresentados pelos 

médicos que atendem aqui na clínica, com relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

16. Como você qualifica as informações sobre o tratamento prescrito pelos médicos que 

atendem aqui na clínica, com relação ao seu concorrente mais próximo: 

(    )  Muito Melhor 

(    )  Melhor 

(    )  Igual 

(    )  Inferior 

(    )  Muito Inferior 

17. Como você avalia o número de consultas canceladas, em relação ao seu concorrente 

mais próximo: 

(    )  Não há registro de consultas canceladas 

(    )  O número de consultas canceladas é insignificante 

(    )  O número de consultas canceladas é bem inferior ao apresentado pelo concorrente 

(    )  O número de consultas canceladas é semelhante ao apresentado pelo concorrente 

(    )  O número de consultas canceladas é superior ao apresentado pelo concorrente. 

18. Como a administração tem reagido a respeito dos treinamento e educação 

continuada para capacitação profissional dos funcionários que trabalham nesta 

clínica. 

(    )  Tem procurado investir neste aspecto, proporcionando-os aos seus profissionais 

(    )  Indica seus profissionais para realizarem os cursos/treinamentos oferecidos pela 

UFPE 

(    )  A administração libera seus profissionais para realizarem os cursos/treinamentos 

(    )  Considera que os cursos/treinamentos sejam investimentos pessoais 

(    )  A administração não tem como liberar seus profissionais para realizarem os 

cursos/treinamentos, devido ao número reduzido de profissionais. 

19. A administração já realizou algum tipo de treinamento de qualidade para os seus 

profissionais. 
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(    )  Não 

(    )  Sim (Caso positiva a resposta, responder a questão 20) 

20. Quais os treinamentos realizados? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__ 

21. Quantos profissionais obtiveram estes treinamentos?________________________ 

 

 

 


