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RESUMO 

FREITAS JS. Avaliação da qualidade da assistência de enfermagem e da satisfação 
do paciente de um hospital de ensino da região Centro-Oeste do 
BRASIL[dissertação]. Goiânia: Faculdade de Enfermagem/UFG; 2013. 127p. 

 

A avaliação da qualidade em saúde tem sido considerada uma importante 
ferramenta gerencial que busca apreender de maneira completa e abrangente a 
realidade dos serviços em suas diferentes dimensões, propiciando a tomada de 
decisão com o menor grau de incerteza possível, pautada na satisfação das 
necessidades de seu público.  O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade dos 
cuidados de enfermagem e a satisfação do paciente de um hospital de ensino da 
região Centro-Oeste do Brasil. Trata-se de um estudo de corte transversal, cuja 
população constituiu-se de 275 pacientes internados nas unidades de Clínica 
Médica, Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica e Clínica Tropical. A coleta dos 
dados se deu no período de 15 de novembro de 2012 a 15 de janeiro de 2013, por 
meio da aplicação de três instrumentos: o primeiro possuía questões que visavam 
obter a caracterização da população; o segundo, denominado “Roteiro de Entrevista 
do Cuidado de Enfermagem para Paciente Internado”, objetivou a avaliação da 
qualidade dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem na perspectiva do 
paciente e o terceiro, denominado “Instrumento de Satisfação do Paciente”, teve o 
objetivo de conhecer a satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem a 
eles prestados. Todos os dados foram digitados e armazenados em um banco 
eletrônico no programa Microsoft Excel 2010 e analisados em função da positividade 
e testes estatísticos específicos. Na caracterização dos usuários, verificou-se que 
61,5% pertenciam ao sexo masculino, com mediana de idade de 48 anos, sendo que 
a maior parte dos usuários entrevistados (56%) possuía dez ou mais anos de 
estudo. Na avaliação da qualidade da assistência de enfermagem nenhum item 
alcançou o nível desejável de assistência de enfermagem, dois foram considerados 
seguros e os demais classificados como pobres, evidenciando um déficit na 
qualidade das ações desses profissionais. Na avaliação da satisfação, os pacientes 
mostraram-se satisfeitos com os cuidados de enfermagem recebidos em todos os 
domínios avaliados. Para os domínios técnico-profissional e confiança, mais de 60% 
das respostas atribuídas foi cinco (5), que representava o maior nível de satisfação, 
enquanto que para o domínio educacional essas somaram cerca de 49%. Os 
resultados deste estudo serviram para subsidiar a gestão interna no planejamento 
das atividades desenvolvidas na instituição, e, ainda, estimular nos profissionais de 
enfermagem, em nível regional e nacional, o monitoramento dos resultados, com 
vista a atender às necessidades da população e potencializar sua satisfação. 
Descritores: Cuidados de Enfermagem; Qualidade da Assistência à Saúde; 
Satisfação do Paciente; Segurança do Paciente. 



 
 

ABSTRACT 

FREITAS JS. Evaluation of the quality of nursing care and patient satisfaction in a 
teaching hospital in the Midwest region of BRAZIL [dissertation]. Goiânia: Faculty of 
Nursing/UFG; 2013. 127p. 

The evaluation of quality in health has been considered an important management 
tool, which attempt to grasp in a complete and comprehensive way the reality of 
services, in its different dimensions, providing decision-making at the lowest possible 
degree of uncertainty, based on satisfying of the needs of their audience. The aim of 
this study was to evaluate the quality of nursing care and patient satisfaction in a 
teaching hospital in the Midwest region of Brazil. This is a cross-sectional study, 
whose population consisted of 275 patients admitted to the units of clinics: Medical, 
Orthopaedic, Plastic Surgery and Tropical. Data collection took place in the period 
between 15 November 2012 and 15 January 2013, through the application of three 
instruments: the first had questions that sought to obtain the characterization of the 
population, and the second, called "Roadmap Interview of Nursing Care for Admitted 
Patients", aimed to evaluate the quality of care provided by nursing team in the 
patient perspective, and the third, called "Patient Satisfaction Instrument", aimed to 
know patients' satisfaction with the nursing care rendered to them. All data were 
entered and stored in an electronic database in Microsoft Excel 2010 and analyzed in 
terms of positivity and specific statistical tests. During the characterization of the 
users, it was found that 61.5% were male, with a median age of 48 years, with most 
users interviewed (56%) had ten or more years of study. In evaluating of the quality 
of nursing care none item achieved the desired level of nursing care, two were 
considered safe and the others classified as poor, indicating a quality deficit in the 
actions of these professionals. In the satisfaction evaluation, patients were satisfied 
with received nursing care in all evaluated areas. For the technical-professional 
domains and confidence more than 60% of responses assigned were five (5), 
representing the highest level of satisfaction, while for educational domain these 
amounted about 49%. The results of this study served to support the internal 
management in planning activities at the institution, and also stimulate the nurses in 
regional and national level, monitoring the results, in order to meet the population's 
needs and enhance their satisfaction. 

Descriptors: Nursing Care; Quality of Health Care; Patient Satisfaction; Patient 
Safety. 



 
 

RESUMEN  

FREITAS JS. Evaluación de la calidad de la asistencia de enfermería y de la 
satisfacción del paciente en un hospital de enseñanza en la región Centro-Oeste de 
Brasil [disertación]. Goiânia: Facultad de Enfermería/UFG; 2013. 127p. 

La evaluación de la calidad en salud ha sido considerada un importante instrumento 
de gestión, que busca apreender de manera completa e vasta la realidad de los 
servicios, en sus diferentes dimensiones, proporcionando la toma de decisiones con 
en el nivel más bajo posible de certidumbre, basada en la satisfacción de las 
necesidades de su público. El objetivo de este estudio he sido evaluar la calidad de 
los cuidados de enfermería y la satisfacción del paciente de un hospital de 
enseñanza en la región Centro-Oeste de Brasil. Se trata de un estudio transversal, 
cuya población estuvo constituida por 275 pacientes ingresados en las unidades de 
Clínica: Médica, Ortopédica, de Cirugía Plástica y Tropical. La recolección de datos 
ocurrió en el período de 15 noviembre de 2012 hasta 15 de enero de 2013, a través 
de aplicación de tres instrumentos: el primero tenía cuestiones que intentaban 
obtener la caracterización de la población;  la segunda, llamada "Ruta de Entrevista 
del Cuidado de Enfermería para Paciente Ingresado", objetivo la evaluación de la 
calidad de los cuidados prestados por el equipo de enfermería en la perspectiva del 
paciente; y el tercero, denominado "Instrumento de Satisfacción del Paciente", tuvo 
el objetivo de conocer la satisfacción de los pacientes con los cuidados de 
enfermería a ellos prestados. Todos los datos fueron introducidos y almacenados en 
una base de datos electrónica en Microsoft Excel 2010 y analizada en función de la 
positividad y pruebas estadísticas específicas. En la caracterización de los usuarios, 
he sido verificado que 61,5% eran varones con mediana de 48 años, siendo que la 
mayor parte de los usuarios entrevistados (56%) tenían diez o más años de estudio. 
En la evaluación de la calidad de la asistencia de enfermería ninguno artículo 
alcanzó el nivel deseado de atención de enfermería, dos fueron considerados 
seguros y el resto clasificados como pobres, lo que indica un déficit en la calidad de 
las acciones de estos profesionales. En la evaluación de satisfacción, los pacientes 
se mostraron satisfechos con los cuidados de enfermería recibidos en todas las 
áreas evaluadas. Para el área técnico-profesionales y confianza más de 60% de las 
respuestas atribuidas fueron cinco (5), lo que representa el nivel más alto de 
satisfacción, mientras que para el área de educación estas ascendieron a alrededor 
del 49%. Los resultados de este estudio sirven para apoyar la gestión interna de las 
actividades de planificación de la institución, y también estimulan a las enfermeras 
en el nivel regional y nacional, el seguimiento de los resultados, con el fin de 
satisfacer las necesidades de la población y mejorar su satisfacción. 

Descriptores: Atención de Enfermería; Calidad de la Atención de Salud; 
Satisfacción del Paciente; Seguridad del Paciente. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante a realização do curso de graduação em enfermagem, tive a 

oportunidade de me unir a um grupo denominado Núcleo de Estudos de 

Enfermagem e Gestão de Instituições de Saúde e Segurança do Paciente 

(NEGISP), formado por professores e alunos de graduação e pós-graduação que 

vêm desenvolvendo pesquisas dentro da temática qualidade e segurança do 

paciente.  

Nesse período pude acompanhar o desenvolvimento de variadas pesquisas, 

realizadas a partir do projeto “Análise das ocorrências de eventos adversos de um 

hospital sentinela da região Centro-Oeste”, desenvolvido desde o ano 2008 que 

apontaram para a complexidade da prestação do cuidado e a vulnerabilidade dos 

indivíduos a ela submetidos, devido à ocorrência de incidentes durante a assistência 

à saúde. 

Especificamente no hospital selecionado para esse estudo, foram realizados 

estudos retrospectivos, analisando o conteúdo das anotações dos livros de 

enfermagem, no período de 2005 a 2009, os quais apontaram a ocorrência de 

eventos adversos (EA) (BARBOSA et al., 2010; CARNEIRO et al., 2011; SOUZA et 

al, 2011).  

Na unidade de Clínica Médica, foram identificados 667 EA. Quanto ao tipo 

de EA, 27,3% foram retiradas acidentais de sondas, 10,5% foram erros de 

medicação, 8,2%, casos de infecção relacionada à assistência à saúde, 4,5%, 

eventos relacionados à queda do paciente e 3,9%, úlceras por pressão (BARBOSA 

et al., 2010).   

Na unidade de Clínica Cirúrgica, do mesmo hospital, foram constatados 264 

EA sendo relacionados à retirada de sondas, drenos e catéteres (61,36%); quedas 

(18,56%); processos alérgicos (5,30%); evasão do paciente (5,30%); úlcera por 

pressão (4,92%), erros de medicação (2,65%) e procedimentos médicos 

inadequados (1,14%) (CARNEIRO et al., 2011). 

No Centro Cirúrgico foram identificados 42 EA, classificados em: EA 

relacionados à organização do serviço (26,2%) e EA relacionados à assistência 

(73,8%). No primeiro grupo se enquadram: previsão e provisão de materiais, 

manutenção de equipamentos e presença de insetos no ambiente cirúrgico. No 
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segundo grupo, por sua vez, estão alterações decorrentes da falta de avaliação pré-

operatória e do ato anestésico, parada cardiorrespiratória, pneumotórax, 

queimaduras por bisturi elétrico, quedas e ainda a falta de humanização do cuidado 

(SOUZA et al., 2011).  

Na unidade de Pronto Socorro do referido hospital, estudo semelhante foi 

desenvolvido no período de setembro/2007 a março/2010 e constatou a ocorrência 

de 75 EA. Desses, 29 estavam relacionados à organização do serviço, incluindo aqui 

falhas nas anotações (72,42%), falta de reposição e manutenção de equipamentos 

(13,79%) e evasão do paciente (13,79%). 46 EA estavam relacionados à 

assistência: omissão de cuidado (39,2%), erros de medicação (41,3%), falta de 

humanização no atendimento (8,7%), infecção relacionada à assistência à saúde 

(4,3%), quedas (2,2%) e falha no procedimento/técnica (2,2%) (BEZERRA et al., 

2011).  

Tais observações me fizeram apreender que muitos desses incidentes 

ocorrem durante a assistência de enfermagem e poderiam ter sido evitados, se 

estratégias de prevenção e medidas de melhoria da qualidade dos cuidados fossem 

adotadas.  

As experiências vivenciadas no grupo de pesquisa despertaram em mim o 

anseio de continuar desenvolvendo pesquisa e me qualificando. Dessa forma, 

ingressei no Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás, permaneci no grupo de pesquisa 

NEGISP e me inseri no projeto citado acima, mais especificamente no subprojeto 

“Caracterização dos eventos adversos decorrentes da assistência de enfermagem 

em um hospital de ensino de Goiânia”, direcionando meu foco para a qualidade e 

segurança da assistência de enfermagem. 

Durante o curso de mestrado pude acompanhar a realização de outro 

estudo, no ano 2011, desenvolvido ainda com a finalidade de identificar a ocorrência 

de eventos adversos, categorizados em situação de risco, incidente, evento adverso 

e/ou quase erro, no mesmo hospital onde se constatou que em 85,9% das 

internações na unidade de Clínica Cirúrgica, o paciente sofreu pelo menos um tipo 

de evento (PARANAGUÁ; BEZERRA, 2011). 

Nesse estudo, também, foi possível identificar que, em 3,6% das 750 

internações analisadas, não havia registros de evolução e/ou prognóstico do 
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paciente, apenas as anotações dos técnicos de enfermagem com informações 

gerais e comuns a todos, e que a avaliação clínica feita pelos enfermeiros ocorreu 

somente em 19,2% das internações. Em 54,3%, o enfermeiro registrou apenas a 

data de admissão e a especialidade médica do tratamento e em 26,5% não foi 

encontrado nenhum registro desse profissional. Também foram identificados sinais 

vitais incompletos, não checagem das prescrições de cuidado, controle de diurese e 

peso para 86,7% internações (PARANAGUÁ; BEZERRA, 2011). 

Deparar-me com a realidade de insegurança vivida pelos pacientes instigou-

me o desejo por obter conhecimento sobre como os pacientes percebem os 

cuidados a eles prestados, um dos objetivos já propostos pelo projeto maior. 

Portanto, considerando as questões apresentadas, decidi pela continuidade 

de investigações, no mesmo hospital, por meio da realização desse estudo que 

objetiva conhecer a qualidade dos cuidados de enfermagem e a satisfação dos 

pacientes internados nas unidades de Clínica Médica, Clínica Ortopédica e de 

Cirurgia Plástica e Clínica Tropical, a fim de recomendar melhorias nos processos de 

trabalho de forma que promovam maior qualidade e segurança dos cuidados. 

O trabalho está dividido em sete capítulos, além das referências 

bibliográficas, dos apêndices e dos anexos. 

O capítulo 1 introduz e contextualiza a temática do estudo. O Capítulo 2 

descreve os objetivos dessa pesquisa e o capítulo 3 traz uma revisão de literatura, 

na qual são abordados os conhecimentos sobre qualidade e avaliação em saúde e 

enfermagem e satisfação do paciente. 

O capítulo 4 apresenta o percurso metodológico. O capítulo 5 apresenta os 

resultados e as discussões dos dados respaldadas pela literatura científica 

atualizada sobre a temática.  

Finalmente, os capítulos 6 e 7 expõem a conclusão e as considerações 

finais do estudo, incluindo suas limitações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os hospitais são considerados organizações de prestação de serviço de alta 

complexidade, pela quantidade de profissionais de diferentes categorias, diferentes 

experiências e formações que executam uma multiplicidade de tarefas, para 

realização de processos que interagem entre si para produzir o cuidado. Ressalta-se 

que muitos hospitais, também, são centros de formação de recursos humanos, de 

treinamento, campo de pesquisa e de desenvolvimento de tecnologia para a área de 

saúde.  

Os pacientes que buscam os hospitais, muitas vezes, necessitam de 

cuidados complexos, com elevado número de procedimentos invasivos e, para o 

desenvolvimento dessa assistência são necessários novos procedimentos, 

equipamentos, medicamentos, maior contingente de profissionais qualificados, 

assim como a aquisição de conhecimentos técnicos e científicos, uso da tecnologia 

e automação, nem sempre rapidamente assimilados pelos profissionais. Não se 

pode esquecer da imprevisibilidade da demanda a ser atendida. 

Esses fatores colaboram para que essas instituições enfrentem dificuldades 

para garantir a continuidade operacional e a qualidade do atendimento ofertado aos 

seus clientes. 

Nesse contexto, entre os desafios que a enfermagem possui no 

desenvolvimento de suas ações, está a preocupação com a garantia da qualidade e 

segurança do cuidado prestado aos pacientes que buscam tratamento e o 

restabelecimento de sua saúde. 

O aumento da preocupação com a qualidade do cuidado se apoia nos 

estudos realizados nos últimos anos que vêm apontando alta taxa de ocorrência de 

eventos adversos durante a assistência, trazendo custos para todos os envolvidos. 

O relatório divulgado pelo Institute of Medicine (IOM), no ano 2000, revelou 

que 44.000 a 98.000 pessoas morrem nos Estados Unidos da América (EUA), por 

ano, em decorrência de eventos adversos, fazendo com que esses sejam a oitava 

causa de morte no país (KOHN; CORRIGNAN; DONALDSON, 2001). 
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Os eventos adversos podem aumentar o período de internação, a solicitação 

de exames e medicamentos adicionais, sem falar na possibilidade de ações 

processuais movidas pelos clientes lesados. Prejudicam a imagem da organização 

em relação à avaliação da qualidade dos cuidados e da segurança dos pacientes. 

Quando os especialistas em gestão da qualidade passaram a entender que 

os problemas de qualidade provinham de falhas nos processos, eles também 

desenvolveram uma percepção cada vez maior dos custos da má qualidade. 

Quando os processos deixam de atender os clientes confiavelmente, os custos 

elevam-se rapidamente (BERWICK; GODFREY; ROESSNER, 1994). 

A enfermagem tem consciência da sua responsabilidade frente ao cuidado 

que presta ao paciente, à instituição, à ética, às leis e às normas da profissão. O 

principal vínculo entre o usuário e o estabelecimento de saúde pode ser 

estabelecido por meio do serviço de enfermagem, por ser constituído pelo maior 

grupo de profissionais da saúde e que mantém um contato ininterrupto com o 

usuário, promovendo a manutenção, a recuperação e a reabilitação da saúde, por 

meio do cuidado (MORAIS, 2009). 

No decorrer de sua história, a enfermagem vem acumulando conhecimentos 

empíricos e científicos para prestação do cuidado, entretanto alguns profissionais 

ainda têm desenvolvido suas atividades baseadas em normas e rotinas repetidas, 

muitas vezes pautados na experiência, valores e habilidades, sem reflexão sobre a 

sua atuação, evidenciando que o enfermeiro tem utilizado as evidências científicas 

em sua prática de forma incipiente (PEDROLO et al., 2009). 

Como consequência, alguns pacientes têm recebido uma assistência de 

enfermagem mecanizada e sem o alcance de todas as suas necessidades. Essa 

situação contribui para um contexto de insatisfações, o que leva a uma 

desvalorização do cuidado (REGIS; PORTO, 2011). 

Os avanços tecnológicos representam aquisições ao processo de cuidar e à 

prática profissional do enfermeiro, exigem novas atitudes, condutas e formas de 

pensar e ser (PEDROLO et al., 2009). 

Mudanças no contexto mundial, também, têm feito com que os pacientes e 

seus familiares exijam um comprometimento renovado com a melhoria da qualidade 
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em organizações prestadoras de serviços de saúde e hospitais, estimulados pela 

preocupação com a segurança do paciente e pela necessidade de reduzir taxas de 

eventos adversos. No movimento atual de segurança do paciente torna-se 

fundamental que o paciente seja consciente sobre o seu cuidado, de forma a ser 

participativo.  

No Brasil, a fim de orientar os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

no ano de 2006, o Ministério da Saúde lançou a Carta dos Direitos dos Usuários de 

Saúde, com distribuição gratuita à população, para que ela fosse conscientizada 

sobre os seus direitos, orientada sobre o funcionamento do sistema de saúde e 

pudesse ter acesso digno e de qualidade aos sistemas públicos de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Uma iniciativa mais recente desse mesmo órgão foi o lançamento da Carta 

SUS, no ano de 2011, que consiste no envio de uma carta aos cidadãos usuários do 

SUS que passaram por internação hospitalar. Ela contém os dados do cidadão, 

como em qual hospital ele fez o tratamento, o procedimento realizado e o valor que 

o SUS pagou por esse procedimento. E para a qualificação de todo o SUS, há o 

questionário de cinco perguntas para saber a satisfação do cidadão quanto ao 

serviço prestado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012).  

Uma das perguntas da Carta SUS diz respeito à avaliação da equipe de 

enfermagem que, por englobar a maior parte de todo o recurso humano de uma 

organização hospitalar e também permanecer ininterruptamente na assistência 

direta ao paciente, necessita de controle e acompanhamento para que as metas 

organizacionais e a qualidade desejada estejam disseminadas e sejam 

compartilhadas por todos (JURAN, 1990; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

Por isso, para prestar uma assistência de enfermagem de qualidade são 

necessários não só os conhecimentos científicos e habilidades, mas também os 

componentes éticos e humanos a fim de identificar as necessidades e expectativas 

do usuário que procura o serviço de saúde (MORAIS, 2009). 

Uma assistência de enfermagem de qualidade inclui: uma dimensão ética 

que se refere aos aspectos da relação interpessoal, ou seja, o estabelecimento de 

uma empatia e o respeito à dignidade humana em contextos culturais diferentes; 

uma dimensão científica e tecnológica que compreende a prestação do cuidado 
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pertinente segundo os avanços científicos e técnicos e uma dimensão perceptiva 

que inclui a capacidade de compreender as necessidades do paciente e as formas 

de satisfazê-las (GAVIRIA NOREÑA, 2009). 

Além do envolvimento dos profissionais e das instituições, a qualidade dos 

produtos/serviços requer o conhecimento da realidade e dos resultados de cada 

serviço oferecido à população, para que se reconheçam os pontos positivos e 

negativos que permitem promover reflexões e ações voltadas à melhoria contínua 

dessa qualidade. Nessa perspectiva, as informações relacionadas à melhoria dos 

processos tornam-se indispensáveis e devem ser obtidas por meio de métodos 

sistemáticos, denominados de avaliação da qualidade (PADILHA; MATSUDA, 2011). 

Para conhecer o nível de qualidade da assistência prestada, é necessário 

agregar um componente de avaliação nos processos de trabalho que estão sendo 

realizados. A avaliação da qualidade em saúde tem sido considerada uma 

importante ferramenta gerencial, que busca apreender de maneira completa e 

abrangente a realidade dos serviços, em suas diferentes dimensões, propiciando a 

tomada de decisão com o menor grau de incerteza possível, pautada na satisfação 

das necessidades de seu público. 

A avaliação da satisfação do paciente também tem sido adotada pelas 

instituições de saúde como uma estratégia para obter um conjunto de percepções 

relacionado à qualidade da atenção recebida, com o qual se adquire informações 

que beneficiam a organização desses serviços (PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1998).  

Portanto, é relevante a realização de estudos científicos, com o intuito de 

conhecer a qualidade dos cuidados que estão sendo prestados e a satisfação dos 

pacientes atendidos em um hospital de ensino brasileiro que atende exclusivamente 

usuários do SUS. 

Acredita-se que o presente estudo poderá contribuir para a instituição e para 

o serviço de enfermagem, uma vez que o conhecimento obtido sobre a qualidade 

dos cuidados de enfermagem, pela perspectiva do paciente e da satisfação desse 

permitirão reanalisar os processos de trabalho, suas limitações e estabelecer 

estratégias de melhorias. Os pontos fortes também poderão ser reforçados e 

consolidados. 
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Logo, esse estudo possibilitará uma reflexão por parte dos gestores de 

enfermagem sobre a organização e produção do serviço de enfermagem e a 

importância da adoção de uma cultura institucional de avaliação da qualidade.  

Cabe ressaltar que esse é o primeiro estudo sistematizado desenvolvido na 

instituição, relacionado à qualidade da assistência de enfermagem e à satisfação 

dos pacientes.  

Em vista de todas as considerações apresentadas até o presente momento 

foram traçados os objetivos desse estudo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Objetivos 



34 
 

Introdução 
 

 



35 
 

Objetivos 
 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo Geral: 

 

 Avaliar a qualidade dos cuidados de enfermagem e a satisfação do paciente de 

um hospital de ensino da região Centro-Oeste do Brasil. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos:  

 

 

 Caracterizar a população segundo dados sociodemográficos;  

 Avaliar a qualidade dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem segundo 

a perspectiva dos pacientes; 

 Avaliar a satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem prestados a 

eles;  

 Identificar as potenciais características sociodemográficas associadas à 

satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem; 

 Verificar a relação entre a qualidade do cuidado de enfermagem e a satisfação 

dos pacientes. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Qualidade e avaliação em saúde e enfermagem  

 

A crescente busca pela qualidade nos serviços de saúde é um 

acontecimento mundial, pós-revolução industrial, justificado pela conscientização de 

que, atualmente, a qualidade é uma condição de sobrevivência econômica, além de 

uma responsabilidade ética e social. 

Segundo Deming (1990), a qualidade é um sistema de melhoria contínua, 

com ênfase nos processos e nas pessoas, marcado por princípios, ideias e crenças 

que buscam a satisfação do cliente, dos trabalhadores, dos fornecedores e dos 

acionistas. Para Juran (1991) qualidade significa adequação ao uso, ou seja, aquilo 

que atende às necessidades do cliente, livre de defeitos ou erros e essa premissa 

precisa ser incorporada ao processo desde o início.  

Na área da saúde, o termo qualidade é diversamente conceituado, por 

inúmeros estudiosos da área que lhe atribuem diferentes significados com múltiplos 

enfoques. Isso não significa que eles se contradizem, pelo contrário, eles se 

complementam e possuem um eixo em comum: a satisfação do cliente.  

Avedis Donabedian (1988), uma referência quando o assunto é qualidade 

em saúde, define qualidade como a obtenção dos maiores benefícios, com os 

menores riscos possíveis para o paciente. Esses benefícios definem-se em função 

do alcançável, de acordo com os recursos disponíveis e os valores sociais 

existentes.  

No ano de 1990, Donabedian ampliou seu conceito de qualidade utilizando o 

que denominou de Sete Pilares da Qualidade (DONABEDIAN, 1990): 

1. Eficácia: capacidade do cuidado de, na sua forma mais perfeita, produzir 

melhorias das condições de saúde, significando o melhor que se pode fazer, 

de acordo com o estado do usuário. 
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2. Efetividade: grau em que o cuidado cuja qualidade está sendo avaliada 

atinge o nível de melhoria da saúde que os estudos de eficácia tenham 

estabelecido como alcançáveis. 

3. Eficiência: medida do custo com o qual certa melhoria na saúde é 

alcançada, em que, para duas estratégias igualmente eficazes e efetivas, a 

mais eficiente será a de menor custo. 

4. Otimização: é a utilização da relação custo benefício na assistência à saúde. 

Numa curva ideal, o processo de adicionar benefícios pode ser tão 

desproporcional aos custos acrescidos que tais adições úteis perdem a 

razão de ser. 

5. Aceitabilidade: sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, expectativas 

e valores dos usuários e de suas famílias. Está sujeita à efetividade, 

eficiência e otimização, além da acessibilidade do cuidado e das 

características da relação médico-paciente. 

6. Legitimidade: é a conformidade com as preferências sociais. 

7. Equidade: princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 

distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma 

população.  

A Organização Mundial da Saúde em 2000 definiu qualidade da assistência 

à saúde em função de um conjunto de elementos que inclue: um alto grau de 

competência profissional, a eficiência na utilização dos recursos, um mínimo de 

riscos, um alto grau de satisfação dos pacientes e um efeito favorável na saúde 

desses (WHO, 2000). 

Nos conceitos contemporâneos, qualidade é entendida como um processo 

dinâmico, ininterrupto e de atividade permanente de identificação de falhas nos 

processos, rotinas e procedimentos que lhe permite satisfazer as necessidades 

implícitas e explícitas dos clientes e demais partes interessadas (NÚCLEO DE 

APOIO A GESTÃO HOSPITALAR, 2006). 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde são quatro as dimensões 

de qualidade que precisam ser consideradas: a dimensão técnica que consiste na 

melhor aplicação do conhecimento e da tecnologia disponível em favor do paciente; 
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a dimensão da segurança, medida no risco resultante dos serviços oferecidos ao 

paciente; a dimensão que mede o grau em que o serviço satisfaz às necessidades 

sentidas do cliente e a dimensão que diz respeito ao custo racional da atenção, em 

que se deve atentar que, melhorar a qualidade, pode redundar em aumento dos 

custos, mas o uso desnecessário ou inadequado dos serviços, também, aumenta os 

custos sem acrescentar a qualidade (OPAS, 2004). 

A qualidade da assistência também pode ser medida e para tal a avaliação e 

o acompanhamento dos processos produtivos são etapas essenciais para a análise 

e avaliação dos resultados. Avaliar o atendimento às necessidades dos indivíduos é 

um processo sistemático que permite identificar as falhas e as rupturas do cuidado 

para estabelecer intervenções, baseadas em evidências que busquem níveis ótimos 

de qualidade (GAVIRIA NOREÑA, 2009). 

Um modelo sistêmico para avaliação dos serviços de saúde foi desenvolvido 

pelo médico Avedis Donabedian (1988) que apresentou os três alvos potenciais da 

avaliação da qualidade nos serviços de saúde: os indicadores de estrutura, processo 

e resultado. 

O componente estrutura está relacionado aos recursos essenciais para a 

provisão do cuidado que vão desde o orçamento financeiro, os recursos humanos, 

físicos, materiais, bem como a disponibilidade de educação continuada/permanente, 

existência de programas de avaliação de desempenho, estabelecimento de 

protocolos assistenciais e estrutura organizacional (DONABEDIAN, 1992).  

O componente processo, por sua vez, refere-se ao conjunto de atividades de 

cuidados realizado para um paciente em todos os níveis de atenção. Desde o modo 

como ele busca o serviço, a maneira pela qual os profissionais o recebem, 

diagnosticam ou utilizam meios diagnósticos, tratam, recomendam ou implementam 

o tratamento. Inclui ainda a educação do paciente e sua repercussão na assistência 

à saúde, bem como as relações entre os profissionais, o paciente e a família 

(DONABEDIAN, 1992). 

O componente resultado diz respeito aos efeitos da assistência à saúde, em 

termos de visualização de modificações no estado de saúde, no comportamento e 
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no nível de conhecimento do indivíduo com relação à saúde e à satisfação do 

paciente e família com os resultados do cuidado (DONABEDIAN, 1992). 

Caldana et al. (2011) realizaram uma revisão integrativa com o objetivo de 

destacar e analisar indicadores que avaliam qualidade da assistência de 

enfermagem nos serviços hospitalares. Dos 77 indicadores de serviço hospitalar de 

enfermagem identificados, 74% foram classificados como indicadores de processo, 

16,6% foram classificados como sendo de estrutura e 9,4%, como de resultado. 

A avaliação da qualidade em saúde busca apreender, de maneira completa 

e abrangente, a realidade dos serviços, em suas diferentes dimensões, permitindo 

reordenar a execução das ações e serviços, de forma a contemplar as necessidades 

de seu público. Essa é, em especial, parte fundamental no planejamento e na gestão 

do sistema de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

Destaca-se, entretanto, que a avaliação da qualidade é um processo que 

pode ocorrer de diversas maneiras, utilizando diversos métodos, atendendo a 

diferentes objetivos.  

Segundo Novaes (2000) a avaliação pode responder a três finalidades: 

investigação, decisão e gestão. A avaliação para investigação tem por objetivo a 

produção do conhecimento que possa ser reconhecido como tal pela comunidade 

científica e servirá como fator orientador de decisões quando essas forem colocadas 

em prática.  

A avaliação para decisão focaliza, sobretudo, o reconhecimento do objeto na 

profundidade necessária para sua adequada compreensão, identificação dos 

problemas e alternativas possíveis. Já a avaliação para gestão busca a produção de 

informação que contribua para o aprimoramento do objeto avaliado, evidenciando a 

caracterização de uma condição e de sua tradução em medidas que possam ser 

quantificadas e replicadas (NOVAES, 2000). 

A avaliação da assistência prestada aos pacientes pelas instituições de 

saúde também pode ser interna ou externa. A avaliação interna é aquela realizada 

por pessoas da própria organização. A avaliação externa é aquela realizada pelos 

clientes da organização ou por auditores contratados pela organização ou por 
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auditores de instituições credenciadas, para a concessão de certificados de que 

possuem condições de prestar serviços com qualidade (COUTO; PEDROSA, 2007). 

Os programas de Acreditação são elementos estratégicos para desencadear 

e apoiar iniciativas de qualidade nos serviços de saúde, pois os hospitais que 

buscam o selo de certificação precisam efetivar ações voltadas para a qualidade 

como: sistematizar a assistência, estabelecer padrões, procedimentos e normas e 

construir indicadores que permitam a avaliação das conformidades e qualidade dos 

serviços prestados.  

A primeira avaliação sistematizada de qualidade na área da saúde deu-se no 

ensino médico e, por consequência, na prática médica por meio do estudo 

conhecido como Relatório Flexner, publicado nos EUA em 1910 que apontou para a 

necessidade de controle do exercício profissional, ao avaliar a educação médica e 

denunciar as precárias condições da prática profissional (ALMEIDA FILHO, 2010).  

Outro trabalho clássico, também realizado nos EUA, foi o de Codman, em 

1916, que propôs uma metodologia de avaliação do estado de saúde dos pacientes, 

a fim de estabelecer os resultados finais esperados da intervenção médica em 

hospitais, desenvolvendo um sistema de padronização hospitalar (FELDMAN, 2004).  

Sob a influência do trabalho de Codman, o Colégio Americano de Cirurgiões 

realizou um estudo que apontou que apenas 82 hospitais do país possuíam algum 

grau razoável de qualidade, entre os aproximadamente 692 hospitais examinados. 

Em decorrência disso, criou-se, em 1924, o Programa de Padronização Hospitalar 

que predominou até a década de 1950, contribuindo de forma significativa para a 

melhoria dos padrões das instituições de saúde (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 

2005). 

Nessa ocasião, fundou-se a Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais 

(CCAH), organização independente do governo dos EUA, sem fins lucrativos cujo 

propósito principal era oferecer uma acreditação voluntária, dando ênfase ao 

trinômio “avaliação, educação e consultoria” na área de saúde (NOVAES, 2007). 

Logo, em dezembro de 1952, a CCAH delegou oficialmente o programa de 

acreditação à Joint Commission on Accreditation of Hospitals (JCAH). Em 1987, em 

decorrência da expansão e incorporação no processo de acreditação de outras 
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organizações de saúde, além dos hospitais, como instituições para pacientes 

crônicos, assistência domiciliar, laboratórios, redes de serviços, farmácias, entre 

outros, a JCAH alterou seu nome para The Joint Commission on Accreditation of 

Healthcare Organizations – JCAHO. Atualmente a organização é reconhecida como 

The Joint Commission (NOVAES, 2007). 

A acreditação hospitalar consiste em um sistema de avaliação periódica, 

voluntária e reservada, para reconhecimento da existência de padrões previamente 

definidos na estrutura, nos processos e nos resultados com o objetivo de estimular o 

desenvolvimento de uma cultura de melhoria contínua de qualidade (ZANON, 2001). 

Portanto, o movimento de acreditação de organizações de saúde teve 

origem nos Estados Unidos e foi estendendo-se para outros países.  

No Brasil, até o início dos anos 90, os serviços de saúde eram, no geral, mal 

distribuídos e de baixa qualidade provocando insatisfações e, às vezes, danos à 

população. A partir da implantação do Código de Defesa do Consumidor, em 1990, 

iniciou-se um novo momento no relacionamento hospital-usuário, assegurando ao 

usuário poderes para exigir segurança, qualidade, efetividade e eficácia (BRASIL, 

1990). 

Talvez o primeiro estudo brasileiro desenvolvido no sentido de melhorar a 

qualidade na organização dos serviços de saúde tenha sido o realizado por Odair 

Pedroso, então professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 

Paulo que no ano 1935 elaborou, para a Comissão de Assistência Hospitalar do 

Ministério da Saúde, uma Ficha de Inquérito Hospitalar, com itens referentes ao 

corpo clínico, administrativo, enfermeiros e auxiliares (FELDMAN, 2004).  

Em 1941 foi criada a Divisão de Organização Hospitalar do Ministério da 

Saúde que, nos anos seguintes, realizou avaliações dos serviços hospitalares, 

publicou normas e portarias que regulamentavam os meios necessários para a 

implantação de um sistema capaz de avaliar a qualidade da assistência à saúde 

(SCHIESARI; KISIL, 2003).  

A década de 1980 foi marcada por eventos importantes como a crise da 

Previdência Social, a implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde 

- SUDS, a Constituição Federal de 1988 e a implantação do SUS. Surgiu então a 
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necessidade de instrumentos gerenciais que possibilitassem a avaliação dos 

serviços oferecidos, assim como os comprados (SCHIESARI; KISIL, 2003).  

A partir de então apareceram no Brasil iniciativas relacionadas à acreditação 

hospitalar que culminaram com a edição do Manual Brasileiro de Acreditação 

Hospitalar (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1999) e com o desenvolvimento do assunto 

em todas as regiões, por meio das Instituições Acreditadoras, credenciadas na 

Organização Nacional de Acreditação (ONA), criada em 1999 e reconhecida 

nacionalmente através da portaria GM/MS nº 538/2001 (FELDMAN, 2004).  

Uma iniciativa de destaque tomada pelo Ministério da Saúde em 1994 foi o 

lançamento do Programa de Qualidade e o estabelecimento da Comissão Nacional 

de Qualidade e Produtividade em Saúde que colaborou na elaboração das diretrizes 

do programa e na sua disseminação (FELDMAN; GATTO; CUNHA, 2005).  

No ano de 1998, o Ministério da Saúde também lançou o Programa Nacional 

de Avaliação de Serviços Hospitalares (PNASH) que consistiu de uma pesquisa de 

satisfação dos usuários de hospitais públicos e privados vinculados ao SUS, 

classificando-os em cinco níveis de qualidade: péssimo, ruim, regular, bom e ótimo 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Considerando a criação do PNASH, o Ministério da Saúde instituiu o “Prêmio 

de Qualidade Hospitalar” que tinha por objetivo tornar público o reconhecimento do 

Ministério da Saúde àquelas instituições hospitalares integrantes do SUS que 

tivessem sido destacadas pela qualidade da assistência prestada aos pacientes, 

segundo a avaliação de seus próprios usuários, apurada por meio de Pesquisa de 

Satisfação dos Usuários (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002). O PNASH foi reformulado 

no ano de 2004, visando torná-lo mais amplo, quando passou a denominar-se 

Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde (PNASS). 

Ainda com o intuito de melhorar a qualidade e a segurança da assistência 

prestada nas instituições de saúde brasileiras, o Ministério da Saúde e a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) instituíram, em abril de 2013, o Programa 

Nacional de Segurança do Paciente, com o objetivo de prevenir e reduzir a 

incidência de eventos adversos, entendidos como incidentes que resultam em danos 

ao paciente (quedas, administração incorreta de medicamentos e erros em 
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procedimentos cirúrgicos), nos serviços de saúde públicos e privados. Para alcance 

desse objetivo, torna-se obrigatório a formação, em todos os hospitais, de equipes 

específicas – chamadas de Núcleo de Segurança do Paciente - para aplicar e 

fiscalizar regras sanitárias, implementar protocolos de atendimento que previnam 

falhas na assistência e notificar mensalmente a ocorrência de eventos adversos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 

Perante o exposto, percebe-se que o processo avaliativo vem adquirindo 

maior visibilidade social em todo o mundo, na medida em que o público deseja obter 

informações mais específicas sobre a qualidade dos serviços oferecidos.  

Acompanhando o movimento pela qualidade e pela avaliação, a 

enfermagem, como serviço integrante das instituições de saúde, vem enfrentando 

inúmeros desafios no sentido de atender as necessidades dos clientes internos e 

externos, visando à excelência do seu cuidado. 

O cuidado de enfermagem, segundo Christovam, Porto e Oliveira (2012), 

está organizado em dimensões, a saber: dimensão ontológica, técnica e da 

tecnologia. 

A dimensão ontológica está pautada na relação de ajuda ao ser humano e 

caracteriza-se pelos elementos conhecimento e complexidade. O conhecimento é o 

produto do processo ensino-aprendizagem e da experiência tanto para a enfermeira 

e demais integrantes da equipe, quanto para o cliente. A complexidade está 

relacionada à atitude e postura do homem no mundo, bem como às relações que ele 

estabelece com as pessoas, os objetos e o contexto social no qual está inserido 

(CHRISTOVAM; PORTO; OLIVEIRA, 2012). 

A dimensão técnica e da tecnologia do cuidado, caracteriza-se por um 

conjunto de conhecimentos, ferramentas, instrumentos e habilidades necessárias à 

organização do trabalho da equipe de enfermagem com a finalidade de determinar 

as condições necessárias ao seu rendimento máximo para o alcance dos objetivos 

institucionais (CHRISTOVAM, 2009). 

Para avaliar a qualidade dos cuidados prestados pela enfermagem, as 

organizações podem constituir comissões internas, como de Avaliação Interna da 

Qualidade, Auditoria de Enfermagem, Prevenção e Controle de Infecções 
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Relacionadas à Assistência à Saúde, Ética em Pesquisa, Gerenciamento de Riscos, 

Prevenção Interna de Acidentes, Serviços de Educação Continuada, Atendimento ao 

Cliente. Para avaliação externa a organização e a enfermagem podem se valer da 

Acreditação Hospitalar (ADAMI, 2000). 

Deve-se também delimitar o que está sendo avaliado quando se refere a 

cuidado de enfermagem. Nesse estudo pretende-se avaliar o cuidado de 

enfermagem frente ao atendimento das Necessidades Humanas Básicas (NHB) dos 

pacientes internados. A teoria das NHB foi proposta por Wanda Horta (1979) que se 

preocupou em desenvolver uma teoria capaz de explicar a natureza da enfermagem, 

definir seu campo de ação específico e a própria metodologia de trabalho dos 

profissionais de enfermagem.  

Trata-se de um conjunto de 37 necessidades das quais 18 são classificadas 

como Necessidades Psicobiológicas, 17, como Necessidades Psicossociais e 2, 

como Necessidades Psicoespirituais. 

As Necessidades Psicobiológicas incluem: oxigenação; nutrição, eliminação; 

sono e repouso; exercício e atividade física; sexualidade; abrigo; ambiente; 

mecânica corporal; motilidade; integridade cutâneomucosa; integridade física; 

regulação: térmica, hormonal, neurológica, hidrossalina, eletrolítica, imunológica, 

crescimento celular, vascular, locomoção; percepção olfativa, visual, auditiva, tátil, 

gustativa e dolorosa (HORTA, 1979). 

As Necessidades Psicossociais compreendem: segurança; amor; liberdade; 

participação; comunicação; criatividade; conhecimento/aprendizagem; gregária; 

recreação; lazer; orientação no tempo e espaço; atenção; aceitação; 

autorrealização; autoestima e autoimagem (HORTA, 1979). 

As Necessidades Psicoespirituais segundo Horta (1979) são a religiosa ou 

teológica e a ética ou de filosofia de vida. 

Para Horta (1979) enfermagem é a “ciência e a arte de assistir o ser humano 

no atendimento de suas necessidades básicas, de torná-lo independente dessa 

assistência, quando possível, pelo ensino do autocuidado; de recuperar, manter e 

promover a saúde em colaboração com outros profissionais”. 
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Outros estudos científicos estão sendo realizados para avaliar a qualidade 

da assistência de enfermagem sob essa mesma ótica. Haddad (2004) avaliou a 

assistência de enfermagem de um Hospital do Paraná, por meio da opinião dos 

pacientes, levantada através de entrevistas, observação do ambiente em que o 

paciente estava inserido e a auditoria retrospectiva nas anotações da equipe de 

enfermagem. 

Os resultados provenientes da opinião dos pacientes evidenciaram que a 

equipe de enfermagem prestava uma assistência de qualidade para quase todas as 

NHB, com exceção das Necessidades Espirituais e Sociais, nas quais se evidenciou 

a pequena atenção que a equipe presta a esses aspectos (HADDAD; ÉVORA, 

2008). 

Padilha e Matsuda (2011), utilizando o mesmo roteiro em uma Unidade de 

Terapia Intensiva para Adultos, observaram que a assistência de enfermagem foi 

considerada de qualidade apenas para os itens Segurança Física e Utilização de 

Equipamentos, demonstrando a necessidade de ações de educação continuada no 

serviço investigado.  

Infelizmente, as avaliações de qualidade feitas e os estudos realizados, em 

relação ao impacto dos cuidados de enfermagem sobre os resultados obtidos pelos 

usuários de saúde, são muito poucos. Porém, segundo a American Nurses 

Association (ANA), as pesquisas realizadas apontam relação entre os cuidados de 

enfermagem e a melhoria da assistência em saúde (BULHÕES, 2001). 

Pesquisadores da Universidade da Califórnia, liderados pela enfermeira Mary 

Blegen, realizaram um estudo com o objetivo de medir a qualidade da assistência de 

enfermagem prestada em unidades de pacientes críticos. Segundo Blegen, as 

pesquisas têm demonstrado evidências de que o cuidado da enfermagem tem forte 

impacto sobre a segurança do paciente, prevenindo eventos e mortes inesperados e 

influenciando na qualidade do cuidado ao paciente (AMERICAN NURSES 

ASSOCIATION, 2006). 

A enfermagem que atua em unidades hospitalares faz a diferença quando o 

assunto é qualidade e segurança, pois proporciona vigilância direta aos pacientes, 

em todas as horas do dia, e, se possuir um quadro de pessoal suficiente e 
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determinado pelas normas do conselho de enfermagem, pode observar mudanças 

na condição de cada paciente, perceber quando algo começa a dar errado, tomar 

providências e comunicar aos demais membros da equipe de cuidado (AMERICAN 

NURSES ASSOCIATION, 2006). 

Ao longo dos últimos anos tornou-se, portanto, imperativa a oferta de um 

serviço de saúde de qualidade o qual seja monitorado continuamente por processos 

avaliativos que, com base em seus resultados, respaldem a tomada de decisão do 

gestor. 

Outra maneira de avaliar a qualidade da assistência de enfermagem pode 

estar na análise da satisfação do paciente.  

 

3.2. Satisfação do paciente: um indicador de qualidade 

 

Sabe-se que a qualidade do cuidado, geralmente é avaliada sob a ótica da 

estrutura e do processo, o que pode ser justificado pelo fato de possibilitarem dados 

mais objetivos e concretos. No âmbito da enfermagem, os indicadores mais 

estudados são aqueles que se relacionam aos cuidados físicos (VITURI; MATSUDA, 

2009).  

No entanto, o reconhecimento da satisfação do paciente, como um indicador 

de qualidade em saúde, vem se ampliando entre os profissionais de enfermagem 

(CALDANA et al., 2011; FRANCO et al., 2010; GABRIEL et al., 2011). 

Segundo a The Joint Commission (1989), indicador de qualidade em saúde 

é uma unidade de medida de uma atividade com a qual se está relacionada ou 

ainda, uma medida quantitativa que pode ser usada como um guia para monitorar e 

avaliar a qualidade de importantes cuidados providos ao paciente e as atividades 

dos serviços de suporte e é uma chamada que identifica ou dirige a atenção para 

assuntos específicos de resultados dentro de uma organização de saúde, os quais 

devem ser motivo de uma revisão.  
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Com Donabedian (1984), a noção de satisfação do usuário tornou-se um dos 

elementos da avaliação da qualidade em saúde, sendo um indicador de resultado da 

qualidade da assistência prestada.  

A satisfação do usuário pode ser definida como uma função das percepções 

do cliente e de suas expectativas, pois o cliente satisfeito é aquele que percebe que 

o atendimento de suas necessidades pela instituição é, pelo menos, igual àquele 

que se esperava (ALVES, 2003; DEMING, 1990). Para isso, necessita-se conhecer 

as expectativas do cliente e em seguida quais as suas percepções em relação ao 

cumprimento dessas expectativas  

A satisfação do paciente foi conceituada por Risser (1975) como sendo o 

grau de congruência entre as suas expectativas e a sua percepção sobre o cuidado 

recebido.  

A satisfação é produto da administração dos relacionamentos e das 

expectativas de atendimento, referindo-se à qualidade do serviço e, também, ao 

acesso, local, cortesia, presteza da resposta e atenção humana ao usuário (MOTTA, 

2002).  

Nessa pesquisa entende-se por satisfação, a avaliação que o usuário faz 

sobre a qualidade do serviço e do atendimento recebido, nesse caso, pela equipe de 

enfermagem. 

A satisfação do usuário pode ser categorizada em: 1) satisfação com o 

acesso que inclui conveniências como o tempo, a distância, a disponibilidade e a 

facilidade de agendamentos; 2) satisfação com as relações humanas, considerando 

o calor humano, o respeito, a gentileza, a disponibilidade para ouvir e habilidades no 

trato interpessoal; 3) satisfação com a competência do profissional; 4) satisfação 

com a quantidade de informações sobre o tratamento, procedimentos, exames e 

diagnóstico; 5) satisfação com o resultado do tratamento; 6) satisfação com as 

facilidades que incluem os aspectos funcionais, a adequação de equipamentos e 

laboratórios (CARÂP, 1997). 

A prática de se verificar a satisfação do usuário vem ocorrendo desde a 

publicação do Relatório do National Health Service, em 1983 que recomenda que se 

certifique de que forma o serviço de saúde ofertado é percebido (ZAICANER, 2001). 
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Wagner e Bear (2009) conduziram um estudo de revisão de literatura com o 

objetivo de realizar uma análise conceitual de satisfação do paciente com a 

assistência de enfermagem e identificaram quais os fatores mais relevantes que a 

definem: o apoio afetivo, as informações em saúde, a participação do paciente na 

tomada de decisão e as competências técnico-profissionais. Foram identificados 

também como pré-requisitos para o construto as variáveis sociodemográficas, as 

influências sociais, experiências prévias de internação, os recursos ambientais, bem 

como os elementos pessoais de motivação intrínseca, avaliação cognitiva e as 

respostas afetivas. 

Oliveira C. (2004) destaca uma diferença existente entre os países 

desenvolvidos e os países em desenvolvimento, como o Brasil: nos primeiros, 

existem mais informações para os pacientes, tais como as divulgadas pelo IOM que 

apresenta pesquisas e relatórios com percentuais de erros médicos, readmissões e 

infecções hospitalares, entre outros. Assim, os pacientes têm mais conhecimento 

sobre os serviços de saúde e podem exigir mais pela qualidade desses. 

Segundo Willians (1994), para que as inferências que se fazem sobre os 

resultados obtidos nos inquéritos de satisfação sejam compatíveis com as verdades 

dos usuários dos serviços, deve-se primeiro compreender como eles avaliam, para 

que, então, sua opinião possa ser examinada e interpretada.  

Nessa perspectiva, Oliver (1988) aponta uma forma para compreender a 

avaliação realizada pelo usuário: o Paradigma da Desconfirmação. Segundo esse 

autor, o usuário avalia comparando o serviço recebido com padrões previamente 

estabelecidos e com base nas suas expectativas. Se o desempenho do serviço 

superar as expectativas, tem-se a desconfirmação positiva; se estiver abaixo das 

expectativas, tem-se a desconfirmação negativa e, se corresponder às expectativas, 

tem-se a confirmação. 

O serviço pode atender a uma necessidade do usuário, mas não às suas 

expectativas de qualidade, por serem essas maiores, sendo o inverso também 

verdadeiro. O usuário pode sentir satisfação por utilizar um determinado serviço que 

se enquadra dentro de suas expectativas, mas que não apresenta os atributos que 

considera como sendo de alta qualidade (CRUZ, 2008). Contudo, os níveis de 

satisfação, bem como as expectativas variam de um usuário para outro, 
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considerando que cada um percebe o mundo de uma forma singular, reiterando a 

importância de conhecer as necessidades dos usuários para que se possa 

proporcionar serviços com elevados níveis de satisfação. 

As variadas formas como as doenças se apresentam, as patologias 

associadas, as respostas de cada organismo aos agravos e as possibilidades de 

intervenção para prevenir intercorrências tornam a assistência única, seu 

planejamento exclusivo e o usuário um ser com características que precisam ser 

valorizadas e avaliadas individualmente (CRUZ, 2008). 

Dentre os fatores que influenciam a satisfação do paciente destacam-se 

aqueles que envolvem a relação entre o profissional de saúde e o paciente, o seu 

estado de saúde, suas características pessoais e as características do serviço 

(FINDIK; UNSAR; SUT, 2010; JOHANSSON; OLENI; FRIDLUND, 2002). 

Spicer (2002) ressalta a importância da verificação da satisfação do paciente 

baseada em três impactos de clientes satisfeitos sobre os resultados e a qualidade 

dos serviços prestados: 1) pacientes satisfeitos indicam a instituição para outras 

pessoas; 2) pacientes que se sentem bem no hospital são menos prováveis a gastar 

tempo da equipe com reclamações ou ações legais; 3) pacientes satisfeitos são 

mais propensos a cumprir com todas as recomendações e procedimentos adotados 

pelo hospital e, em consequência, obtêm melhores resultados. 

Os estudos de avaliação da satisfação dos pacientes têm utilizado 

instrumentos compostos de questões que abordam aspectos de estrutura física, 

recursos humanos e materiais, processos e avaliação do serviço de saúde pelo 

usuário que, na maioria das vezes, é isenta de uma contextualização cultural. Nesse 

caso, deixam de ser contempladas considerações sobre as crenças, os modos de 

vida e as concepções do processo saúde-doença, aspectos que claramente 

influenciam os modos de utilização dos serviços pelo usuário (ALVES, 2003). 

Os instrumentos que avaliam a percepção, a expectativa e a satisfação do 

paciente com a qualidade do cuidado podem ser classificados em instrumentos 

genéricos e instrumentos específicos, sendo diferenciados pelo objetivo de cada um. 

Enquanto os instrumentos genéricos são desenvolvidos para avaliar a satisfação do 

paciente com a qualidade do serviço de saúde sobre diversos aspectos, sendo os 

cuidados de enfermagem apenas uma parte da avaliação, os instrumentos 
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específicos são desenvolvidos para avaliar a satisfação do paciente com um 

determinado aspecto da assistência como, os cuidados de enfermagem, foco de 

interesse do presente estudo (HAN; CONNOLLY; CANHAM, 2003). 

Na literatura, encontram-se disponíveis diversos instrumentos para avaliação 

da satisfação do paciente. Todavia, estudos assinalam a ausência de informações 

sobre as propriedades psicométricas desses instrumentos, o que dificulta a 

elaboração de estudos comparativos entre diferentes países e culturas (CASTLE et 

al., 2005; MERKOURIS et al., 1999; MILUTINOVIC; BRESTOVACKI; MARTINOV-

CVEJIN, 2009). Em um estudo de revisão de literatura, foram avaliadas 59 

publicações, tendo sido encontrados 54 instrumentos de medida diferentes (CASTLE 

et al., 2005).  

Risser (1975) foi um dos pioneiros na elaboração de instrumentos de 

avaliação da satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem. Denominado 

Patient Satisfaction Scale, esse instrumento avalia a percepção do paciente sobre o 

cuidado que recebe do profissional por meio de dois componentes: a característica 

inter e intrapessoal e operacional do enfermeiro e a competência técnica do mesmo. 

Hinshaw e Atwood (1982) adaptaram o instrumento de Risser (1975) para 

ser aplicado em pacientes internados, denominando-o de Patient Satisfaction 

Instrument. Esse foi o primeiro instrumento a ser adaptado e validado para a cultura 

brasileira, na qual se nomeou Instrumento de Satisfação do Paciente (ISP) 

(OLIVEIRA, A., 2004) e será utilizado nesse estudo.  

Os itens do ISP estão dispostos em três domínios, a saber: técnico-

profissional, contendo sete itens que avaliam a competência do enfermeiro para o 

desenvolvimento de atividades técnicas e o conhecimento baseado nas 

necessidades para se completar as tarefas do cuidado de enfermagem; confiança, 

contendo onze itens que avaliam as características do enfermeiro que permitem uma 

interação construtiva e confortável para o paciente, bem como aspectos da 

comunicação e educacional, contendo sete itens referentes à habilidade do 

enfermeiro em fornecer informações e orientações, incluindo suas respostas aos 

questionamentos feitos pelo paciente, explicações sobre o cuidado e demonstrações 

de técnicas (OLIVEIRA, A., 2004).  



53 
 

Revisão de Literatura 
 

Oliveira e Guirardello (2006) utilizaram o ISP em um estudo que teve por 

objetivo mensurar e comparar a satisfação dos pacientes com os cuidados de 

enfermagem em dois hospitais, sendo um privado e um público. Em seus resultados, 

observaram que todos os pacientes estavam satisfeitos, porém no hospital privado, 

demonstraram maior nível de satisfação com os cuidados de enfermagem, quando 

comparados ao hospital público. 

Rocha (2011) utilizou o mesmo instrumento em seu trabalho de 

doutoramento, a fim de avaliar a qualidade do cuidado de enfermagem a partir da 

satisfação do cliente hospitalizado em uma instituição privada que implantou a 

Gestão da Qualidade Total e uma instituição filantrópica que não implantou. Um dos 

principais resultados encontrados foi que a média total de satisfação dos pacientes 

da instituição filantrópica foi mais alta do que a média total de satisfação da 

instituição privada, divergindo dos dados de Oliveira e Guirardello (2006). 

Outro estudo que empregou o ISP foi realizado por Odinino e Guirardello 

(2010), no Alojamento Conjunto (AC) de um hospital de ensino de São Paulo. 

Embora o ISP não seja um instrumento específico para avaliar a satisfação da 

puérpera durante a sua internação no AC, ele permitiu identificar que elas estão 

satisfeitas com os cuidados recebidos cujas médias foram superiores a três pontos, 

numa escala de um a cinco pontos. 

Dorigan e Guirardello (2010) investigaram a satisfação dos pacientes com os 

cuidados de enfermagem recebidos em uma unidade de gastroenterologia de um 

hospital de ensino de São Paulo. Através do ISP, as autoras puderam concluir que 

os pacientes apresentaram satisfação acima da média com os cuidados de 

enfermagem. 

Os benefícios decorrentes da realização de pesquisas de avaliação da 

satisfação dos usuários com os resultados da assistência são diversos e 

concretizados por meio da implementação de estratégias, programas e ações 

administrativas, tais como: informações mais precisas e atualizadas quanto às 

necessidades dos usuários; percepção mais positiva desses quanto à instituição; 

relações de lealdade baseadas em ações corretivas dos aspectos que eles 

manifestam insatisfação e confiança desenvolvida em função de maior aproximação 

com esses usuários (CASTELLANOS, 2002).  
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Diante dessas considerações, por entender que pensar em qualidade dos 

cuidados de enfermagem implica, impreterivelmente, em estar atento também à 

percepção e à satisfação do paciente e que melhorias implementadas apenas terão 

validade se adequadas às necessidades dos clientes, esse estudo propõe avaliar a 

qualidade dos cuidados de enfermagem e a satisfação dos pacientes de um hospital 

de ensino da região Centro-Oeste do Brasil. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Tipo de estudo:  

 

Trata-se de um estudo de corte transversal. Os estudos de corte transversal 

ou seccionais são aqueles que produzem instantâneos da situação de saúde de uma 

população ou comunidade com base na avaliação individual do estado de saúde de 

cada um dos membros do grupo, possibilitando a produção de indicadores globais 

de saúde para o grupo investigado (ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003). 

 

4.2. Local do estudo:  

 

O presente estudo foi realizado em um hospital de ensino da região Centro-

Oeste do Brasil, localizado no município de Goiânia, no Estado de Goiás, que tem 

por missão: “Promover assistência humanizada e de excelência à saúde do cidadão, 

integrando-se às políticas públicas de saúde, servindo de campo moderno e 

dinâmico para ensino, pesquisa e extensão”. 

Para o alcance de sua meta assistencial, o hospital dispõe de 317 leitos e 

conta com cerca de 2300 colaboradores em seu quadro de pessoal. Realiza, em 

média, 1000 internações por mês, sendo considerado o centro de referência da 

região Centro-Oeste para o atendimento de média e alta complexidade de pacientes 

exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Desde o ano de 2002 integra a Rede 

de Hospitais Sentinela da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

A Rede Sentinela foi desenvolvida em 2001 para responder à necessidade 

da ANVISA de obter informação qualificada do comportamento dos produtos para a 

saúde, enquanto fomento à criação de um meio intra-hospitalar favorável ao 

desenvolvimento de ações de vigilância, o que resulta em ganhos importantes no 

que se refere à qualidade para os serviços e segurança dos pacientes e usuários 

(ANVISA, 2003). 

O complexo hospitalar é constituído por prédio único onde se encontram 

distribuídas as seguintes unidades: Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Clínica 
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Tropical, Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica, Ginecologia/Obstetrícia, Berçário, 

Clínica Pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Médica/Cirúrgica, UTI 

Neonatal, Serviço de Emergência e Urgência Adulto, Serviço de Emergência e 

Urgência Pediátrico e ambulatórios. 

As unidades selecionadas para a realização desse estudo foram: Clínica 

Médica, Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica e Clínica Tropical. A escolha se 

deu pelo fato de os pacientes internados nessas unidades serem, em sua maioria, 

adultos e não estarem submetidos a tratamentos intensivos, o que viabilizaria a 

interação social.  

Ressalta-se que a unidade de Clínica Cirúrgica também foi selecionada para 

realização desse estudo, no entanto, durante o período de coleta de dados, a 

mesma encontrava-se desativada, devido à reforma em sua estrutura, não sendo 

possível sua inclusão.  

A caracterização das unidades selecionadas pode ser visualizada no Quadro 

1. 

 

Quadro 1: Caracterização das unidades de Clínica Médica, Clínica Tropical e Clínica 

Ortopédica e de Cirurgia Plástica de um hospital de ensino da região Centro-Oeste. Goiânia-

GO, 2013. 

Clínica 
Nº de 

leitos 

Especialidades 

atendidas 

Média de 

pacientes/ 

mês 

Equipe de enfermagem 

Enfermeiros 
Técnicos de 

enfermagem 

Médica 59 Gastroenterologia, cardiologia, 

nefrologia, reumatologia, 

endocrinologia, medicina 

interna, pneumologia, 

neurologia e hematologia. 

 

103 10 52 

Tropical 16 Infectologia, dermatologia e 

ortopedia, restrita a problemas 

de coluna. 

 

18 04 17 

Ortopédica 

e de 

Cirurgia 

Plástica 

27 Ortopedia e Cirurgia Plástica. 71 05 17 
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4.3. Participantes do estudo: 
 

Participaram do estudo todos os pacientes adultos internados nas unidades 

de Clínica Médica, Clínica Tropical e Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica do 

hospital em questão que atendiam aos seguintes critérios de inclusão: 

 Idade igual ou superior a 18 anos; 

 Tempo de hospitalização superior a 48 horas;  

 Estar em condições clínicas favoráveis para responder as questões dos 

instrumentos de coleta de dados. 

Foram excluídos do estudo os pacientes em precaução de contato ou 

isolamento e os transferidos para outras unidades durante o período da coleta de 

dados. 

A exclusão de pacientes, em precaução de contato e isolamento, deu-se 

pelo fato de o hospital dispor de recursos materiais limitados, especialmente, 

capotes cirúrgicos que devem ser utilizados nessas situações, assim como para 

minimizar riscos de contaminação, seja pelo contato direto com o paciente ou pelo 

manuseio de objetos como papel e caneta. 

 

4.4. Procedimentos para coleta de dados 

 

4.4.1 Coleta dos dados 

 

A coleta dos dados foi realizada de 15 de novembro de 2012 a 15 de janeiro 

de 2013, nos períodos da manhã e da tarde, por meio de entrevistas, conduzidas 

pela própria pesquisadora.  

Para operacionalizar a coleta dos dados, a pesquisadora compareceu 

diariamente às unidades, a fim de obter a relação dos pacientes elegíveis, com base 

nos critérios de inclusão. De posse da relação dos pacientes que participariam do 

estudo, a pesquisadora dirigiu-se às enfermarias e abordou os pacientes em seus 
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próprios leitos, informando-os sobre os objetivos do estudo e convidando-os a 

participar da investigação. Para os que aceitaram o convite, foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 1). 

Tendo em vista a variedade de profissionais da área da saúde que prestam 

atendimento nessas unidades, antes da coleta dos dados foi feito um breve 

esclarecimento aos pacientes sobre os profissionais de enfermagem, foco desse 

estudo. Foi enfatizado que algumas ações da equipe de enfermagem compreendem: 

administrar os medicamentos, verificar a pressão arterial e a temperatura, realizar os 

curativos, auxiliar no banho e higiene quando necessário, auxiliar o médico em 

procedimentos, dentre outras. 

 

4.4.2. Instrumentos de coleta de dados 

 

Para a coleta dos dados foram utilizados três instrumentos, aplicados ao 

mesmo tempo. O primeiro possuía questões que visavam obter a caracterização da 

população, contemplando dados referentes a sexo, idade, cor, estado civil, anos de 

estudo, situação empregatícia, entre outras informações (Apêndice 2). 

O segundo instrumento utilizado, denominado “Roteiro de Entrevista do 

Cuidado de Enfermagem para Paciente Internado”, objetivou a avaliação da 

qualidade dos cuidados prestados pela equipe de enfermagem. Esse instrumento foi 

elaborado pela Assessoria de Controle de Qualidade da Assistência de Enfermagem 

do Hospital Universitário de Londrina-PR e foi validado por Haddad (2004) (Anexo 

1). 

O conteúdo desse instrumento foi construído com fundamentação na Teoria 

das Necessidades Humanas Básicas de Horta (1979), sendo organizado em nove 

itens (Higiene e conforto físico; Atividades físicas; Sono e repouso; Segurança física; 

Nutrição e hidratação; Eliminações; Necessidades emocionais; Necessidades 

espirituais; Necessidades sociais) e 40 subitens de acordo com a necessidade 

afetada. Para todos os subitens do roteiro, existiam três possibilidades de respostas, 

quais sejam: sim, não e não se aplica. Para cada subitem, somente uma 

possibilidade de resposta era permitida (HADDAD, 2004). 
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Cabe ressaltar que o roteiro original possuía itens específicos para avaliar as 

unidades de terapia intensiva adulto, infantil e neonatal, pediatria e maternidade. 

Uma vez que essas unidades não foram selecionadas para esse estudo, tais itens 

foram retirados do roteiro. 

O terceiro instrumento utilizado, denominado “Instrumento de Satisfação do 

Paciente”, teve o objetivo de conhecer a satisfação dos pacientes com a assistência 

de enfermagem a eles prestada. Trata-se de uma adaptação cultural e validação do 

Patient Satisfaction Instrument de Hinshaw e Atwood (1982), realizada por Oliveira 

A. (2004) (Anexo 2). 

O ISP é composto por 25 frases afirmativas, com questões positivas e 

negativas, agrupadas em três domínios: técnico-profissional, confiança e 

educacional, construídas em forma de escalas tipo Likert (OLIVEIRA, A., 2004). Para 

realização da entrevista, as proposições não tiveram uma sequência lógica, com a 

finalidade de não influenciar a posição dos respondentes.  

No presente estudo, a escala possui cinco alternativas de respostas, quais 

sejam: concordo totalmente, concordo, não tenho opinião, discordo e discordo 

totalmente.  

Tendo em vista o objetivo do presente estudo que é conhecer a qualidade e 

satisfação do/com o cuidado prestado pela equipe de enfermagem, assim como a 

categorização da profissão enfermagem e a dificuldade de os pacientes 

diferenciarem os profissionais, adaptou-se ao ISP o termo “O(a) enfermeiro(a)” para 

a “A equipe de enfermagem”.  

 

4.5. Aspectos éticos 

 

Essa pesquisa faz parte do projeto “Análise das Ocorrências de Eventos 

Adversos de um Hospital Sentinela da Região Centro-Oeste”, aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Goiás sob protocolo n° 064/2008 (Anexo 3). 

A pesquisa foi realizada após autorização da Diretoria Técnica, da Diretoria 

de Enfermagem e dos Supervisores de Enfermagem das unidades de internação da 

instituição.  
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A utilização dos instrumentos de coleta de dados foi autorizada pelas 

pesquisadoras detentoras dos direitos autorais (Anexo 4 e 5) e os participantes 

dessa pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme 

prevê a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1996). 

 

4.6. Organização e análise dos dados  

 

Os dados oriundos da aplicação do “Roteiro de Entrevista do Cuidado de 

Enfermagem para Paciente Internado” foram digitados em planilha eletrônica do 

Microsoft Excel 2010, elaborada especificamente para esse fim. Inicialmente, foi 

calculada a positividade das respostas em porcentagem, utilizando-se no numerador 

o total de respostas positivas e no denominador o total de respostas positivas 

somadas às respostas negativas. 

A partir do cálculo da positividade, foi realizada a classificação dos itens 

e subitens, segundo sugerido por Carter (1976) (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Critérios de classificação da qualidade da assistência de enfermagem, segundo 

Carter (1976). Goiânia-GO, 2013. 

Qualidade da Assistência Positividade 

Assistência desejável 100% de positividade 

Assistência segura ≥ 80 % de positividade 

Assistência pobre < 80% de positividade 

 

Para fins desse estudo, foram considerados de qualidade somente os itens e 

subitens do Roteiro que apresentaram positividade igual ou superior a 80%. 

Os dados provenientes das entrevistas utilizando o ISP foram digitados, por 

sua vez, em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel 2010, elaboradas com recursos 

de validação de entrada de dados e conversão automática de escores, de acordo 
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com as instruções para a pontuação da escala e subescalas mencionadas por 

Oliveira A. (2004). 

Em seguida procedeu-se à pontuação da escala, segundo instruções de 

Oliveira A. (2004) que solicita que se atribua a cada item uma pontuação, levando 

em consideração os itens positivos e negativos. Nos itens positivos (3, 4, 6, 7, 9, 12, 

14, 15, 16, 17, 11, 23, 24 e 25) a pontuação cinco (5) representava concordar 

totalmente e estabelecia uma percepção favorável em relação ao fenômeno. Nos 

itens negativos (1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 18, 19, 20 e 22) a pontuação um (1) significava 

discordar totalmente, o que também explicitava uma atitude favorável. Logo, houve 

inversão da pontuação um para cinco. Assim, para os itens negativos, a alternativa 

“concordo totalmente” vale um ponto e a alternativa “discordo totalmente” vale cinco 

pontos. Já para os itens positivos, a alternativa “concordo totalmente” vale cinco 

pontos e “discordo totalmente” vale um ponto.  

 A mediana da resposta para cada item do instrumento foi calculada, 

considerando-se nesse estudo como satisfeito a obtenção de um escore maior ou 

igual a quatro (≥ 4).  

 Para análise da consistência interna do ISP, foi utilizado o coeficiente Alpha 

de Cronbach, quando os valores maiores ou iguais a 0,7 foram considerados 

indicativos de consistência interna. Esse coeficiente é utilizado quando o instrumento 

é composto por itens dispostos em escala ordinal e com um mesmo número de 

pontos, de maneira que a soma desses itens resulte num valor total que mede algum 

constructo de interesse (NUNNALLY, 1978). 

Para investigar os potenciais fatores associados à satisfação do paciente, 

foram ajustados modelos de regressão linear simples (abordagem univariada) e 

múltipla (abordagem multivariada). A variável dependente foi a satisfação do 

paciente e as independentes foram aquelas relacionadas às características 

sociodemográficas. 

A força de associação entre as variáveis independentes e a dependente foi 

expressa pela Odds Ratio (OR) e respectivo intervalo de confiança de 95%. Foi 

considerado como fator de seleção para a variável entrar no modelo logístico 
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multivariado a mesma ter significância menor que 10%, ou seja, p < 0,10 na análise 

univariada. 

As correlações entre a qualidade dos cuidados de enfermagem e a 

satisfação do paciente foram descritas por coeficientes de correlação de Spearman, 

que assumem valores que variam de -1 a +1. Quanto mais a correlação entre duas 

medidas se afasta de zero e aproxima-se do valor de -1 ou +1, mais forte a relação 

será entre as duas variáveis (MYERS; WEL, 2003).  

A força das correlações foi verificada seguindo a seguinte classificação: 

fraca magnitude  (r < 0,03), moderada magnitude  (0,03 < r < 0,5) e forte magnitude 

(r > 0,05) (AJZEN; FISHBEIN, 1980). 

A análise estatística foi realizada no programa Statistical Package for Social 

Science (SPSS), versão 19.0 for Windows. O nível de significância estabelecido foi 

de 0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A análise dos dados obtidos nesse estudo permitiram caracterizar a 

população segundo dados sociodemográficos, avaliar a qualidade dos cuidados 

prestados pela equipe de enfermagem aos pacientes das unidades de internação 

investigadas, de acordo com a Teoria das Necessidades Humanas Básicas de Horta 

(1979), na perspectiva dos próprios pacientes. Permitiu, também, conhecer a 

satisfação dos pacientes com os cuidados por eles recebidos, assim como 

estabelecer a relação entre a qualidade do cuidado de enfermagem e a satisfação 

dos pacientes e identificar quais características sociodemográficas estão associadas 

à satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem. 

Inicialmente serão apresentados os dados sociodemográficos da população, 

seguidos da análise da qualidade dos cuidados de enfermagem, da satisfação dos 

pacientes atendidos nessa instituição. Posteriormente, serão apresentadas as 

características sociodemográficas associadas à satisfação dos pacientes e a relação 

entre a qualidade do cuidado e a satisfação do paciente. 

 

 

5.1. Caracterização da população: dados sociodemográficos 

 

No período de realização do estudo foram internados 568 pacientes nas 

unidades de Clínica Médica, Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica e Clínica 

Tropical do hospital investigado. Desse total, 275 (48,4%) pacientes atenderam aos 

critérios de inclusão e foram, portanto, entrevistados.  

Os dados sociodemográficos dessa população estão apresentados na tabela 

1. 
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Tabela 1: Distribuição das características sociodemográficas dos pacientes internados em um 

hospital de ensino da região Centro-Oeste. Goiânia-GO, 2013.  

Características dos pacientes   n % 

 
Sexo  
 
 

Faixa etária 
 
 
 
 
 

Cor da pele 
 
 

Estado civil 
 
 

Anos completos de estudo 
 
 

Situação empregatícia 
 
 

Pessoas no domicílio 
 
 
 

Renda mensal familiar 
 
 
 
 

Religião 
 
 
 

Local de residência 

 
Masculino 
Feminino 
 

18 a 30 
31 a 40 
41 a 50 
51 a 60 
≥ 61 
 

Branco 
Não branco 
 

Solteiro/ Separado/ Divorciado/ Viúvo 
Casado ou vive com companheiro 
 

< 9 
≥ 10  
 

Empregado 
Desempregado 
 

Até 2  
3 ou 4 
≥ 5 
 

Até R$ 678,00 
R$ 679,00 a 1356,00 
R$ 1357,00 a 2034,00 
≥ 2035,00 
 

Católica 
Evangélica 
Outra 
 

Goiânia 
Outro município 

 
169 
106 

 

41 
43 
73 
60 
58 

 

101 
174 

 

81 
194 

 

121 
154 

 

155 
120 

 

143 
107 
25 

 

33 
108 
92 
42 

 

201 
65 
9 
 

125 
150 

 

 
61,5 
38,5 

 

14,9 
15,6 
26,5 
21,8 
21,1 

 

36,7 
63,3 

 

29,5 
70,5 

 

44,0 
56,0 

 

56,4 
43,6 

 

52,0 
38,9 
9,1 

 

12,0 
39,3 
33,4 
15,3 

 

73,1 
23,6 
3,3 

 

45,5 
54,5 

 

Conforme pode se visualizar na tabela 1, o sexo preponderante foi o 

masculino, totalizando 169 (61,5%) pacientes. Similarmente, alguns estudos têm 

encontrado maior porcentagem de homens hospitalizados (GONZÁLES et al., 2008; 

OLIVEIRA; GUIRARDELLO, 2006; SENARATH et al., 2012).  

Historicamente, a busca dos homens pelos serviços de saúde foi 

caracterizada como significativamente menor quando comparada às mulheres, 

estando atrelada a quadros clínicos de morbidade já cronificados com repercussões 

biopsicossociais para sua qualidade de vida. Esse fato pode ser justificado por 

aspectos socioculturais ligados ao gênero e às questões vinculadas aos serviços de 

saúde (FONTES et al., 2011). 
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De acordo com Courtenay (2000), os serviços de saúde destinam menos 

tempo de seus profissionais aos homens e oferecem poucas e breves explicações 

sobre mudanças de fatores de risco para doenças a esses, quando comparado com 

as mulheres. Essas ações reforçam os padrões sociais de masculinidade e 

feminilidade associados às noções de cuidado em saúde. 

A fim de evidenciar as ações de atenção integral à saúde dos indivíduos do 

sexo masculino, com idade entre 20 e 59 anos, o Ministério da Saúde brasileiro, em 

2008, apresentou a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem 

(PNAISH) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). 

O propósito da PNAISH, sobretudo, é de aumentar a qualidade do 

atendimento à saúde dos homens, por meio da capacitação dos profissionais e dos 

serviços de saúde. Sendo assim, a equipe de enfermagem precisa incorporar um 

olhar qualificado e direcionado que fará a assistência à saúde mais eficiente e 

eficaz, contribuindo para a redução de complicações e aparecimento de agravos na 

população masculina (SILVA, 2010).  

Em relação à idade dos entrevistados, essa variou entre 18 a 79 anos, com 

mediana de 48 anos e a faixa etária mais frequente de 41 a 50 anos. Esses achados 

são semelhantes a outra pesquisa realizada em São Paulo que obteve mediana de 

51 anos de idade (DORIGAN; GUIRARDELLO, 2010) e menores dos resultados 

identificados por Oliveira e Guirardello (2006) que refere idade média de 62,2 anos. 

Outros estudos mostram concentração em idades maiores que 60 anos, 

como Cruz e Melleiro (2010) que identificaram idade média dos participantes de 68,2 

anos, assim como Gonzáles et al. (2008) que encontraram uma média de 62,2 anos. 

A proporção de idosos nesse estudo, definida como a população de 60 anos 

ou mais (IBGE, 2011), alcançou uma porcentagem de 21,1%.  A Organização Pan-

Americana de Saúde vem colocando em foco a faixa etária dos 60 anos e mais por 

favorecer a ocorrência de doenças crônicas e degenerativas (OPAS, 2001) que 

implicam em cuidados de enfermagem com maior ou menor grau de dependência, 

fundamentados em conhecimentos específicos do processo de envelhecimento.  
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Os dados apresentados na tabela 1, também, mostram uma predominância 

de indivíduos casados ou vivendo com companheiro (70,5%) que estudaram por um 

período igual ou superior a nove anos (56,0%) e que estavam empregados (56,4%). 

A escolaridade dessas pessoas foi superior a de outros estudos realizados 

em serviços de atendimento no nível secundário e terciário (DORIGAN; 

GUIRARDELLO, 2010; MORAIS, 2009; OLIVEIRA; GUIRARDELLO, 2006; RAFII; 

HAJINEZHAD; HAGHANI, 2008). 

Um inquérito nacional brasileiro identificou que a prevalência de doenças 

crônicas apresentou nítido gradiente, aumentando à medida que diminuia o número 

de anos de estudo. A razão de prevalências ajustadas atinge 1,62 no segmento de 

menor nível de escolaridade, quando o de maior nível é tomado como referência. 

(BARROS et al., 2006). Ressalta-se que, à população com maior escolaridade, o 

acesso às medidas de promoção e prevenção poderia explicar a menor prevalência 

de doenças. 

A situação familiar revelou que 52% dos pacientes moravam com até duas 

pessoas. A renda familiar mostrou-se baixa, considerando que 84,7% da população 

investigada referiu receber entre menos de um salário (R$ 678,00) e três salários 

mínimos (R$ 2034,00). 

De um modo geral, como pesquisas na área de saúde são desenvolvidas 

com pessoas atendidas em serviços públicos de saúde, um perfil de pacientes com 

baixa renda é esperado, pois, na maioria das vezes, são pessoas que não 

conseguem pagar pelos serviços da área de saúde. Diante disso, fica evidente a 

necessidade dos serviços públicos estarem preparados, com recursos humanos, 

materiais e estrutura física adequados para o atendimento dessa população. 

Em relação à procedência das pessoas atendidas no hospital, foi identificado 

considerável quantitativo de pessoas de outros municípios (54,5%). Isso 

provavelmente se deve ao fato de Goiânia ser considerada uma cidade referência na 

área de saúde para outros municípios, sendo responsável pelos tratamentos de 

maior complexidade ou de casos de agravos que se encontram sem diagnóstico/ 

prognóstico. 
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No que tange ao tempo de internação, a maioria dos entrevistados (90,6%) 

estava internada, no momento da coleta, há um período entre 48 horas e cinco dias, 

com uma mediana de internação de três dias. É importante destacar que 79,3% dos 

pacientes relataram experiência prévia de hospitalização. 

 

 

5.2. Avaliação da qualidade dos cuidados prestados pela equipe de 

enfermagem  

 

Os dados obtidos por meio do Roteiro de Entrevista do Cuidado de 

Enfermagem para Paciente Internado possibilitaram avaliar a qualidade da 

assistência de enfermagem prestada, no que se refere aos cuidados realizados para 

o atendimento das necessidades humanas básicas, hierarquizadas nesse estudo em 

nove itens, quais sejam: higiene e conforto físico; atividade física; sono e repouso; 

segurança física; nutrição e hidratação; eliminações; necessidades emocionais; 

necessidades espirituais e necessidades sociais. 

A figura 1 apresenta a classificação da assistência de enfermagem e a 

síntese numérica dos resultados obtidos nas entrevistas com os pacientes, segundo 

o cálculo da positividade realizado e a classificação dos itens com base em Carter 

(1976).  
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A: Assistência desejável (100% de positividade); B: Assistência segura (80 a 99% de positividade);              

C: Assistência pobre (abaixo de 80% de positividade). 

 

Figura 1: Distribuição dos itens da avaliação da qualidade dos cuidados de enfermagem, 

segundo positividade e intervalo de confiança. Goiânia-GO, 2013. 

 

Na figura 1, pode-se visualizar que nenhum dos nove itens do cuidado de 

enfermagem avaliados alcançou o nível desejável de assistência de enfermagem 

(100% de positividade), sendo que apenas dois foram considerados seguros e, por 

apresentarem positividade igual ou superior a 80%, também de qualidade. São eles 

higiene e conforto físico e nutrição e hidratação, ambos pertencentes às NHB 

psicobiológicas.  

Os demais itens foram considerados pobres, destacando-se aqueles 

referentes aos cuidados direcionados às necessidades espirituais, segurança 

física e necessidades sociais que obtiveram escores de positividade 20,9%, 16,7% 

e 4,4% respectivamente. 

No estudo realizado por Padilha e Matsuda (2011), em uma Unidade de 

Terapia Intensiva de um hospital de ensino público da região Oeste do Paraná, dos 

oito itens do cuidado de enfermagem avaliados, apenas segurança física e 
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utilização de equipamentos obtiveram positividade igual ou superior a 70% e foram 

considerados de qualidade, atendendo aos parâmetros estabelecidos pelas 

pesquisadoras. Esses achados justificam-se, possivelmente, pelas características 

singulares dessas unidades que requerem outro contexto do cuidado. 

Haddad (2004), em seu estudo sobre a qualidade da assistência de 

enfermagem na unidade médico-cirúrgica masculina de um Hospital Universitário 

Regional do Norte do Paraná, observou que os cuidados relacionados às 

necessidades higiene e conforto físico, atividades físicas e sono e repouso 

foram considerados seguros. Quanto à segurança física e nutrição e hidratação, 

classificaram-se em adequados. Os cuidados referentes a eliminações e 

necessidades emocionais foram classificados como limítrofes. Necessidades 

espirituais e necessidades sociais, como sofríveis.  

Destaca-se que a classificação utilizada por essa autora difere da utilizada 

nesse estudo, pois a mesma baseou-se em cinco dimensões: assistência desejável - 

100% de positividade; assistência adequada - 90 a 99% de positividade; assistência 

segura - 80 a 89% de positividade; assistência limítrofe - 71 a 79% de positividade e 

assistência sofrível - 70% ou menos de positividade (HADDAD, 2004). 

Em acordo a esses achados, estudos apontam que os enfermeiros parecem 

não conseguir ampliar a abrangência de cuidados de modo a incluir as necessidades 

emocionais e psicoespirituais dos pacientes (LUCENA, 2005; SALGADO, 2010). 

 O enfermeiro, ao desempenhar o seu cuidado a pessoas com problemas de 

saúde, deve ter suas ações direcionadas para as demandas biológicas, sociais, 

espirituais e psíquicas do ser humano, diagnosticando as necessidades 

apresentadas pelo indivíduo, família e comunidade, cuidando para que todas elas 

sejam supridas e tenham a independência restaurada (TANNURE; PINHEIRO, 

2010). 

O número de estudos sobre o papel da enfermagem em relação ao cuidado 

espiritual tem crescido nos últimos anos (DEZORZI; CROSSETTI, 2008; 

ESPÍNDULA; VALLE; BELLO, 2010; PAULA; NASCIMENTO; ROCHA, 2009; ROSS, 

2006). 
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Para McSherry (2000) a negligência observada na prestação de cuidados 

espirituais pelos profissionais de enfermagem pode estar ligada a um reducionismo 

da espiritualidade à religião, reconhecendo, apenas, os líderes religiosos como 

responsáveis no atendimento desse tipo de necessidade, à falta de preparação dos 

enfermeiros na sua formação, ao receio dos juízos de valor da equipe de 

enfermagem e à falta de condições físicas nos serviços. 

 Para Lucchetti et al. (2010), espiritualidade e religiosidade são conceitos que 

devem ser diferenciados. Para os autores, a religiosidade é o quanto um indivíduo 

acredita, segue e pratica uma religião podendo ela ser organizacional (participação 

na igreja ou templo religioso) ou não organizacional (rezar, ler livros, assistir 

programas religiosos na televisão), já a espiritualidade é uma busca pessoal para 

entender questões relacionadas ao fim da vida, ao seu sentido, às relações com o 

sagrado ou transcendente que, pode ou não, levar ao desenvolvimento de práticas 

religiosas ou formações de comunidades religiosas. 

A fim de estimular e auxiliar as pessoas a satisfazerem suas necessidades 

espirituais, o profissional de enfermagem pode valer-se de algumas intervenções, 

como: oferecimento de apoio à necessidade espiritual ou religiosa, facilitação da 

prática de uma religião, nutrição da espiritualidade, rezar com e pelos pacientes, 

aconselhá-los espiritualmente, contatar um conselheiro espiritual e auxiliar na 

resolução entre o tratamento e as crenças espirituais (TAYLOR; LILLIS; LEMONE, 

2011). 

O hospital em questão oferece suporte religioso aos pacientes e seus 

familiares através de visitas de representantes religiosos às unidades de internação, 

além de celebrações diárias realizadas em uma capela ecumênica situada dentro da 

própria instituição. Apesar disso, 79,1% dos pacientes não foram informados pela 

equipe de enfermagem que o hospital dispõe de assistência religiosa. 

Outro resultado preocupante foi a classificação pobre para o item segurança 

física. Cuidados de saúde inseguros resultam em expressiva morbidade e 

mortalidade evitáveis, gastos adicionais com a manutenção dos sistemas de saúde e 

representam uma grande preocupação na atualidade (WHO, 2008).  
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A segurança é uma importante dimensão da qualidade, definida como o 

direito das pessoas de terem o “risco de um dano desnecessário associado com o 

cuidado de saúde reduzido a um mínimo aceitável” (RUNCIMAN et al., 2009). 

No item segurança física, os subitens tratam principalmente da 

administração de medicamentos e do acompanhamento do paciente nas situações 

de transporte, dois importantes indicadores de segurança do paciente 

(KRISTENSEN; MAINZ; BARTELS, 2007; ARNESTO et al., 2009). Nesses observa-

se que apenas 35,2% dos entrevistados relataram que a enfermagem espera o 

paciente engolir o medicamento após sua administração.  

A administração de medicamentos é uma das atividades mais sérias e de 

maior responsabilidade da enfermagem e, para sua execução, é necessária a 

aplicação de vários princípios científicos associados à existência de um sistema de 

medicação seguro, com processos desenvolvidos para dificultar as oportunidades de 

erros (MIASSO et al., 2006). 

O processo de administração de medicamentos incorpora o recebimento do 

medicamento, o seu preparo (separação, identificação e diluição), a administração 

propriamente dita, o monitoramento e o registro realizado (CASSIANI, 2010).   

Esperar o paciente engolir o medicamento é uma das etapas do processo da 

administração do medicamento por via oral (FONTINELE JÚNIOR, 2003; GIOVANI, 

2006) e sua relevância, muitas vezes ignorada, está no fato de impedir que o 

paciente despreze o medicamento, deixando de receber a dose prescrita, o que se 

caracterizaria como um erro de medicação. 

Estudo retrospectivo desenvolvido, na unidade de clínica médica do hospital 

foco deste estudo, identificou a ocorrência de 230 erros de medicação, no período 

de 2002 a 2007 (SILVA et al., 2011). 

Ainda no item segurança física somente 36,6% dos pacientes afirmaram 

ser acompanhados pela enfermagem quando saiam da unidade de internação. No 

hospital em estudo, o transporte intra-hospitalar do paciente, para fins diagnósticos 

ou terapêuticos, foi realizado por funcionários contratados para exercer a função de 

“maqueiros", havendo a presença concomitante de um profissional da equipe de 

enfermagem, exclusivamente, quando se tratava de um paciente em estado crítico. 
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Essa prática vai contra as recomendações do Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) sobre a participação da equipe de enfermagem no processo de transporte 

de pacientes em ambiente interno aos serviços de saúde (COFEN, 2011). 

Segundo a Resolução COFEN nº 376/2011, os profissionais de enfermagem 

participam do processo de transporte do paciente desde a etapa de planejamento; de 

transporte, compreendida da mobilização do paciente do leito da Unidade de origem 

para o meio de transporte e sua retirada do meio de transporte para o leito da 

Unidade receptora; até a etapa de estabilização que são os primeiros trinta a 

sessenta minutos pós-transporte (COFEN, 2011). 

Ainda segundo a Resolução, na definição do(s) profissional(is) de 

enfermagem que assistirá(ão) o paciente durante o transporte, deve-se considerar o 

nível de complexidade da assistência requerida, em que: para pacientes que 

necessitam de assistência mínima, no mínimo, um auxiliar de enfermagem ou 

técnico de enfermagem deverá acompanhá-los; nos casos de assistência 

intermediária, no mínimo, um técnico de enfermagem; para assistência semi-

intensiva, no mínimo, um enfermeiro; e, para assistência intensiva, no mínimo, um 

enfermeiro e um técnico de enfermagem. Destaca-se que não compete aos 

profissionais de enfermagem a condução do meio (maca ou cadeira de rodas) em 

que o paciente está sendo transportado (COFEN, 2011). 

A dificuldade no seguimento dessa Resolução está apoiada no quantitativo 

de profissionais de enfermagem observado na instituição, que se mostra insuficiente 

para o desenvolvimento dessa atividade, em detrimento das demais, a serem 

realizadas.  

Outro subitem da avaliação da segurança física trata sobre a ocorrência de 

queda de paciente na enfermaria. Esse apresentou uma baixa positividade (3,3%) e 

deve ser interpretado diferentemente dos demais itens, pois nesse caso a 

positividade tem relação inversa com a qualidade da assistência de enfermagem. 

Porém, não deixa de chamar a atenção o fato de haver relato de queda de paciente, 

considerado um evento adverso causado durante a assistência, quando os 

pacientes entrevistados estavam internados há tão pouco tempo nessa instituição. 
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Em relação às necessidades sociais, verificou-se que esses aspectos são 

pouco valorizados pela equipe de enfermagem, já que os pacientes não foram 

apresentados aos seus companheiros de quarto (87,8%), bem como à própria 

equipe de enfermagem (78,9%). Os pacientes informaram ainda que a unidade não 

dispõe de atividades recreativas (88,9%). 

As necessidades sociais abarcam diversas NHB que são afetadas no 

momento da internação hospitalar, dentre as quais: autoestima, autoimagem, 

atenção, aceitação, gregária, recreação e lazer (HORTA, 1979). 

A internação hospitalar é percebida por quem a vivencia como sendo uma 

experiência desagradável, permeada pelo medo do desconhecido, pela utilização de 

recursos tecnológicos, muitas vezes invasivos e dolorosos, pelo uso de uma 

linguagem técnica e rebuscada que aumenta a ansiedade do ser doente no que 

tange a seu quadro patológico, pela inquietação em estar em um ambiente estranho 

de estruturas rígidas que o descaracteriza, partilhando o mesmo espaço físico com 

pessoas fora de seu convívio familiar e ainda pela preocupação com sua evolução 

clínica (ORIÁ; MORAES; VICTOR, 2004). 

Nesse contexto, a inserção do paciente em uma unidade hospitalar, seja 

apresentando-o aos colegas de quarto ou a própria equipe de enfermagem, 

representa muito além de compartilhar tempo e espaço e conviver com mais 

sofrimento, mas também a possibilidade de construir um novo cotidiano, fazer novas 

amizades e minimizar os efeitos fragilizantes da hospitalização.  

Pesquisam salientam que pacientes que se encontram hospitalizados, 

exigem um nível de intervenção do profissional de saúde mais abrangente, tanto nos 

aspectos psíquicos como sociais, a fim de minimizar riscos desnecessários à saúde 

mental, como o estresse (LIPP; FRARE; SANTOS, 2007; LUDWIG et al., 2006; 

MAGALHÃES; LOUREIRO, 2005). 

Para tanto, o cuidado em enfermagem deve ser prestado de forma humana 

e holística e sob a luz de uma abordagem integrada, sem excluir o cuidado 

emocional, mais compreensivo e personalizado aos seus clientes, vislumbrando uma 

assistência de qualidade (MORAIS et al., 2009). 
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A seguir, na tabela 2, a positividade alcançada por subitem da avaliação da 

qualidade dos cuidados de enfermagem, é apresentada por clínica estudada. 
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Tabela 2: Distribuição da positividade por subitem da avaliação da qualidade dos cuidados de enfermagem, por clínica estudada em um hospital 

de ensino da região Centro-Oeste. Goiânia-GO, 2013. 

Necessidades Humanas Básicas 

Positividade (%) 

Cl. Médica 

Cl. Ortopédica 
e de Cirurgia 

Plástica Cl. Tropical Geral 
Higiene e conforto físico 

1. Você toma banho diariamente? 100 100 100 100 

2. Você é mudado de posição constantemente? 60,0 16,6 N/A* 38,9 

3. Há respeito com a sua privacidade? É colocado biombo, fechada a porta para trocar 

ou fazer higiene íntima nos pacientes? 

98,9 100 95,0 98,8 

4. Você escova os dentes diariamente? 99,5 98,3 100 99,3 

5. Você penteia os cabelos diariamente? 92,7 89,6 90,0 91,9 

6. Os curativos são realizados diariamente? 83,3 93,3 75,0 87,1 

Atividade física 

1. Você tem ajuda para deambular quando precisa? 95,9 96,9 83,3 95,0 

2. Você foi orientado a andar no primeiro dia após a cirurgia? 55,0 61,5 77,8 61,8 

Sono e repouso 

1. Faz silêncio à noite? 96,4 91,5 100 95,6 

2. Faz silêncio após as refeições e nas horas do repouso? 66,0 52,5 95,0 64,9 

3. A iluminação do quarto é adequada e sob controle? 98,5 94,9 100 97,8 

4. A temperatura do quarto é confortável para você? 81,1 61,0 85,0 77,1 

5. A ventilação do quarto é adequada? 83,2 62,7 75,0 78,2 

6. O leito é adequado para repouso? 80,1 66,1 75,0 76,7 

Segurança física 

1. Você é acompanhado(a)  pela  enfermagem quando  sai  da  unidade? 66,6 25,0 42,1 36,3 

2. As medicações são administradas pela equipe de enfermagem? 97,9 98,2 100 98,8 

3. A enfermagem espera você engolir o medicamento? 45,2 45,1 47,0 35,2 

4. É realizada medicação para dor, náusea ou vômito quando solicitada e prescrita? 96,4 92,6 100 97,7 

5. Houve queda de paciente na enfermaria? 1,5 6,9 11,1 3,34 

 
    

Continua... 
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Continuação Tabela 2 

   

Necessidades Humanas Básicas 

Positividade (%) 

Cl. Médica 

Cl. Ortopédica 
e de Cirurgia 

Plástica Cl. Tropical Geral 
Nutrição e hidratação 

1. Você tem ajuda para alimentar-se quando necessário? 96,7 92,8 60,0 93,8 

2. Você tem garrafa de água exclusiva? 99,5 98,3 95,0 98,9 

3. Você foi orientado a ficar de jejum para realizar exames? 91,3 90,0 86,6 96,2 

Eliminações 

1. O seu intestino está funcionando adequadamente? (como em casa). 59,7 69,5 60,0 61,8 

2. Quando precisa da comadre ou papagaio é atendido prontamente? 96,0 90,9 100 95,2 

3. É feita a higiene íntima após as eliminações? 97,2 100 75,0 96,6 

4. Os coletores de drenos, sondas e ostomias são substituídos quando estão 

quase cheios? 

100 100 100 100 

Necessidades emocionais 

1. Você é tratado(a) com gentileza? 98,9 98,3 100 98,9 

2. Você ou o(a)  acompanhante estão orientados quanto às  normas e 

regulamentos do hospital?  

74,2 76,3 73,7 74,6 

3. Você foi orientado quanto às normas e rotinas da unidade?   71,4 64,4 75,0 70,2 

4. Todos os procedimentos que realizaram foram explicados?  66,1 58,6 85,0 65,7 

5. Você se sente à vontade para fazer perguntas ao pessoal de enfermagem? 95,9 96,6 90,0 95,6 

6. A equipe de enfermagem tem bom relacionamento/ educação, boa comunicação 

com você? 

99,0 98,3 100 98,9 

7. Seus pertences estão guardados adequadamente? 68,9 55,9 50,0 64,7 

8. Você pediu para conversar com alguém da sua família e a enfermagem 

providenciou? 

90,0 100 75,0 89,6 

Necessidades espirituais 

1. A enfermagem comunicou que o hospital dispõe de assistência religiosa? (padre 

e pastor) 

18,5 18,6 52,6 20,9 

2. Você foi atendido quando solicitou assistência religiosa? 37,5 N/A* 33,3 36,4 

 

Continua... 
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Continuação Tabela 2 

Necessidades Humanas Básicas 

Positividade (%) 

Cl. Médica 

Cl. Ortopédica 
e de Cirurgia 

Plástica Cl. Tropical Geral 
Necessidades sociais     

1. Você foi apresentado aos seus companheiros de quarto quando foi internado 

nessa unidade? 

9,7 22,0 25,0 13,5 

2. Você foi apresentado à equipe de enfermagem? 11,8 16,9 31,6 14,7 

3. Há atividades recreativas promovidas no setor? 12,9 25,8 50,0 18,4 

 

* Esse item obteve apenas respostas ‘não se aplica’. 
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A avaliação geral dos cuidados prestados pela enfermagem permitiu 

identificar que, em todas as clínicas estudadas, o cuidado relacionado ao banho 

diário do paciente, apresentou 100% de positividade, o que indica uma assistência 

de enfermagem desejável. Esse resultado também foi encontrado no subitem que 

diz respeito à troca dos coletores de drenos, sondas e ostomias quando estão quase 

cheios. 

Uma avaliação isolada por clínica aponta que nas unidades de Clínica 

Ortopédica e de Cirurgia Plástica e na Clínica Tropical, outros itens, além dos dois 

citados acima, apresentaram 100% de positividade.  

Na Clínica Ortopédica e de Cirurgia Plástica itens relacionados ao respeito à 

privacidade do paciente, à realização de higiene íntima após as eliminações e ao 

contato com a família quando solicitado, também apresentaram uma assistência 

desejável, com 100% de positividade.  

Na Clínica Tropical cuidados como escovar os dentes diariamente, controlar 

ruídos e iluminação nas horas de repouso, receber a medicação apenas pela equipe 

de enfermagem e realizá-la quando na presença de dor, náusea ou vômito, ser gentil 

e ter um bom relacionamento, também, alcançaram o nível de 100% de positividade. 

Quando da avaliação geral dos subitens relacionados à atividade educativa 

da equipe de enfermagem, situação oposta foi verificada, já que esses apresentaram 

escores baixos, evidenciando a pouca atenção dada pelos profissionais para esse 

componente do cuidar.  

O subitem que trata da orientação do paciente ou acompanhante quanto às 

normas e regulamentos do hospital apresentou positividade geral de 74,6%. Sobre a 

orientação de normas e rotinas da unidade, observou-se uma positividade de 70,2%. 

Outro aspecto avaliado aborda a explicação dos procedimentos realizados pela 

equipe de enfermagem, com positividade de 65,7%. 

A atividade educativa do enfermeiro tem papel fundamental na 

conscientização sobre o significado de saúde, sem a qual se concorre para a 

manutenção do estado vigente do indivíduo, uma vez que recuperam-se os 

desequilíbrios que novamente se manifestarão, pela falta de informação quanto ao 

se cuidar (GASTALDI; HAYASHI, 2002).  



83 
 

Resultados e Discussões 
 

Gonçalves e Schier (2005) relatam que, apesar das dificuldades para se 

desenvolver atividades educativas no âmbito da unidade de internação, esse é o 

momento mais propício para o processo ensino-aprendizagem, devido à própria 

vivência da realidade a ser trabalhada. Aliado a isso se tem a disponibilidade 

momentânea do paciente e familiar para que os profissionais da equipe de trabalho 

desenvolvam ações educativas em meio as suas atividades rotineiras de 

procedimentos terapêuticos e de cuidados aos pacientes na unidade de internação. 

Os resultados expostos acima sinalizam para um déficit da qualidade dos 

cuidados de enfermagem prestados na instituição, pois segundo Horta (1979) a 

saúde representa o equilíbrio dinâmico no tempo e espaço das necessidades 

humanas básicas e quando essas não são atendidas adequadamente geram o 

desequilíbrio que trazem o desconforto para o indivíduo. 

A excessiva valorização das necessidades psicobiológicas, em detrimento 

das demais pode estar associada à realidade vivenciada por grande parte dos 

profissionais de enfermagem que, diariamente, se deparam com a superlotação dos 

hospitais, os recursos limitados, o déficit de profissionais, a carga de trabalho 

excessiva e múltipla demanda de tarefas. 

Perante essas condições o profissional vê-se impossibilitado de cumprir 

todos os cuidados de enfermagem, selecionando e executando cuidados básicos 

como o banho, a administração de medicamentos, a nutrição e hidratação e aqueles 

ligados às eliminações, para que dessa maneira, o atendimento possa ser prestado 

a todos os pacientes da unidade. 

O fenômeno da omissão ou falta de prestação de cuidados de enfermagem 

(Missed nursing care) é definido como qualquer aspecto do cuidado requerido pelo 

paciente que é omitido (em parte ou por completo) ou atrasado (KALISCH, 2006). 

Esse fenômeno foi reconhecido inicialmente por Kalisch (2006), em um 

estudo qualitativo realizado em dois hospitais norte-americanos onde foram 

entrevistados 173 membros da equipe de enfermagem. A autora identificou nove 

elementos de cuidados básicos de enfermagem regularmente omitidos aos 

pacientes, a saber: deambulação, mudança de decúbito, alimentações, educação do 
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paciente, preparo para alta, apoio emocional, higiene, documentação de 

ingestão/eliminação e vigilância.  

Essas omissões podem trazer sérias consequências, como resultados 

inadequados para a saúde das pessoas que recebem cuidados de enfermagem, 

tendo impacto negativo, também, nos custos institucionais e na qualidade da 

assistência (KALISCH, 2010). 

A omissão dos cuidados de enfermagem igualmente pode estar ligada à 

ausência/deficiência de organização e planejamento das demandas de cuidado, 

gerenciais e científicas. Nesse contexto, a sistematização da assistência de 

enfermagem (SAE) apresenta-se como instrumento capaz de direcionar os 

profissionais de enfermagem na execução de cuidados de forma consciente e 

competente, técnica e cientificamente. 

A SAE é uma atividade privativa do enfermeiro segundo a Lei do Exercício 

Profissional nº 7.498/1986 (BRASIL, 1986) e a Resolução do Conselho Federal de 

Enfermagem nº 358/2009 (COFEN, 2009) e a sua implantação deve ser realizada 

em toda a instituição de saúde pública e privada.  

No hospital foco desse estudo, a SAE está em processo de implementação 

desde o ano de 2007, paulatinamente, por unidades. Atualmente, após o desenho 

do processo de enfermagem da instituição, a ferramenta eletrônica desenvolvida 

para esse fim está em fase de aperfeiçoamento. 

A utilização desse método de trabalho traz implicações para a profissão, 

para o cliente e para a enfermeira, definindo o alcance da prática e identificando 

padrões de cuidados de enfermagem. Garante o atendimento ao cliente com 

qualidade, ao mesmo tempo em que o estimula a participar dos cuidados 

(D’INNOCENZO; ADAMI; CUNHA, 2006). Segundo Carvalho e Bachion (2009), a 

SAE garante ainda a continuidade/complementaridade multiprofissional, além de 

promover uma aproximação enfermeiro-usuário, enfermeiro- equipe multiprofissional. 

Existem diversos modos de sistematizar a assistência de enfermagem, entre 

as quais citam-se os planos de cuidados, os protocolos, a padronização de 

procedimentos e o processo de enfermagem, em suas cinco fases: obtenção de 

informações multidimensionais sobre o estado de saúde, identificação das condições 
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que requerem intervenções de enfermagem, planejamento das intervenções 

necessárias, implementação e avaliação das ações (CARVALHO; BACHION, 2009).  

As diferentes formas de sistematização da assistência pressupõem a 

organização das condições, dos recursos materiais e humanos além da competência 

técnico-legal e valorização dada à sua contribuição, seja pela instituição, seja pelo 

profissional (CARVALHO; BACHION, 2009). 

Determinadas atribuições da equipe de enfermagem não são passíveis de 

serem sistematizadas pelo processo de enfermagem, tão pouco necessitam de 

planos de cuidados. Trata-se de rotinas que, muitas vezes, têm sua eficácia 

colocada em risco, pela falta de organização do sistema. 

Estas situações, associadas à complexidade do ambiente hospitalar, fazem 

com que os profissionais enfrentem duas dificuldades: a falibilidade da memória e da 

atenção humana e a supressão de etapas na execução de uma tarefa, mesmo 

quando se lembram delas.  

Os checklists parecem fornecer proteção contra essas falhas. Eles lembram 

tarefas mínimas necessárias e as tornam explícitas. Não só oferecem a possibilidade 

de uma verificação, como também instalam uma espécie de disciplina de alto 

desempenho (GAWANDE, 2011). 

Ao se elaborar um checklist, alguns cuidados são necessários: não ser 

extenso, ter redação simples e exata e usar os termos mais comuns na profissão. A 

opção do tipo do checklist é importante e determinará como se dará a tarefa. No 

checklist tipo faça-confirme, os membros da equipe executam as tarefas com base 

na memória e na experiência e, depois, fazem uma pausa para ler o checklist e 

confirmar se efetuaram todos os procedimentos. Na modalidade leia-faça, por outro 

lado, as pessoas executam as tarefas à medida que as leem no checklist 

(GAWANDE, 2011). 

Em síntese, é imperativo que a instituição estabeleça seus padrões mínimos 

de cuidados que orientem como o atendimento deve ser oferecido e sirva de 

parâmetros para avaliação da qualidade da assistência. 
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5.3. Avaliação da satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem 

 

5.3.1. Consistência interna do Instrumento de Satisfação do Paciente 

 

Para compreender a satisfação do paciente com a assistência de 

enfermagem foi utilizado o Instrumento de Satisfação do Paciente que possui 25 

frases, organizadas em três domínios: técnico profissional, confiança e educacional.  

A consistência interna do ISP foi avaliada por meio do coeficiente Alfa de 

Cronbach, sendo considerada aceitável para os domínios técnico-profissional e 

educacional (0,70 ≤ α < 0,80) e boa para o domínio confiança (0,80 ≤ α < 0,90). Os 

valores encontrados nesse estudo são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 3: Distribuição do coeficiente Alpha de Cronbach por domínio do Instrumento de 

Satisfação do Paciente. Goiânia-GO, 2013. 

Domínio do ISP Alpha de Cronbach (α) 

Técnico-profissional 0,70 

Confiança 0,83 

Educacional 0,75 

 

Oliveira A. (2004) estudou a satisfação de pacientes em dois hospitais do 

município de São Paulo e obteve consistência interna questionável para os domínios 

técnico-profissional e educacional e aceitável para o domínio confiança. Os valores 

encontrados por essa autora foram respectivamente α=0,62; α=0,79 e α=0,66. 

Dorigan e Guirardello (2010) ao utilizar o ISP em uma unidade de 

gastroenterologia encontraram consistência interna questionável para o domínio 

técnico-profissional (α =0,67) e aceitável para os domínios confiança (α=0,73) e 

educacional (α =0,70). 

Rocha (2011) também avaliou a satisfação de pacientes por meio do ISP em 

duas instituições hospitalares, sendo uma privada (Hospital A) e uma pública 

(Hospital B) e obteve coeficientes semelhantes ao desse estudo. No Hospital A, os 

coeficientes dos domínios técnico-profissional, confiança e educacional observados 
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foram respectivamente α=0,74; α=0,84 e α=0,77 e para o Hospital B, α=0,71; α=0,70 

e α=0,77. 

 Ressalta-se que o domínio confiança foi o que obteve maior coeficiente 

Alpha de Cronbach nesse estudo (α=0,83) e também na maioria dos estudos citados 

acima, o que reforça a confiabilidade dos dados referentes a esse domínio. 

 

5.3.2. Satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem 

 

Inicialmente será exibida a distribuição das respostas dos pacientes, da 

mediana e do intervalo interquartil para cada item do ISP, organizados nos seus 

respectivos domínios (Tabelas 4, 5 e 6). 

 

 



88 
 

Resultados e Discussões 
 
Tabela 4: Distribuição das respostas dos pacientes por atributo, segundo mediana e intervalo interquartil para cada frase do Domínio Técnico-

profissional. Goiânia-GO, 2013. 

 

 

Domínio Técnico-profissional Respostas   

Frases com atributo positivo 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 

(2) 

Não se 
aplica 

(3) 

Concordo 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Mediana IIQ 

  n % n % n % n % n %   

12 Os profissionais da equipe de enfermagem fazem questão de 
me mostrar como seguir as orientações médicas. 

43 15,6 68 24,7 12 4,4 63 22,9 89 32,4 4 2 - 5 

15 Os profissionais da equipe de enfermagem dão bons 
conselhos. 

6 2,2 0 0 13 4,7 55 20,0 201 73,1 5 4 - 5 

16 Os profissionais da equipe de enfermagem realmente sabem 
do que estão falando. 

9 3,3 0 0 5 1,8 75 27,3 186 67,6 5 4 - 5 

25 Os profissionais da equipe de enfermagem são habilidosos ao 
auxiliar o médico nos procedimentos. 

3 1,1 6 2,2 24 8,7 58 21,1 184 66,9 5 4 - 5 

 Frases com atributo negativo  

Discordo 
Totalmente 

(5) 

Discordo 

(4) 

Não se 
aplica 

(3) 

Concordo 

(2) 

Concordo 
Totalmente 

(1) 
Mediana IIQ 

  n % n % n % n % n %   

13 Os profissionais da equipe de enfermagem estão sempre 

muito desorganizados para aparentar calma.  

187 68,0 36 13,1 39 14,2 11 4,0 2 0,7 5 4 - 5 

18 Os profissionais da equipe de enfermagem são muito lentos 
para fazer as coisas para mim. 

140 50,9 90 32,7 2 0,7 23 8,4 20 7,3 5 4 - 5 

20 Os profissionais da equipe de enfermagem não fazem 
corretamente o seu trabalho. 

205 74,5 51 18,6 5 1,8 7 2,5 7 2,5 5 4 - 5 
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Tabela 5: Distribuição das respostas dos pacientes por atributo, segundo mediana e intervalo interquartil para cada frase do Domínio Confiança. 

Goiânia-GO, 2013. 

 

Domínio Confiança Respostas   

Frases com atributo positivo 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 

(2) 

Não se 
aplica 

(3) 

Concordo 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 

Mediana IIQ 

  n % n % n % n % n %   

3 Os profissionais da equipe de enfermagem são agradáveis de 
ter por perto. 

0 0 6 2,2 2 0,7 56 20,4 211 76,7 5 5 - 5 

4 A gente se sente à vontade para fazer perguntas aos 
profissionais da equipe de enfermagem. 

3 1,1 15 5,5 2 0,7 81 29,4 174 63,3 5 4 - 5 

6 Os profissionais da equipe de enfermagem conseguem 
entender como eu me sinto. 

10 3,6 8 2,9 11 4,0 67 24,4 179 65,1 5 4 - 5 

9 Quando eu preciso conversar com alguém, eu posso contar 
meus problemas aos profissionais da equipe de enfermagem. 

23 8,3 25 9,1 12 4,4 63 22,9 152 55,3 5 4 - 5 

14 Os profissionais da equipe de enfermagem são 
compreensivos ao ouvir os problemas do paciente. 

9 3,3 1 0,4 12 4,4 51 18,5 202 73,4 5 4 - 5 

23 Só de conversar com os profissionais da equipe de 
enfermagem já me sinto melhor. 

4 1,4 11 4,0 20 7,3 86 31,3 154 56,0 5 4 - 5 

 Frases com atributo negativo 

Discordo 
Totalmente 

(5) 

Discordo 

(4) 

Não se 
aplica 

(3) 

Concordo 

(2) 

Concordo 
Totalmente 

(1) 

Mediana IIQ 

  n % n % n % n % n %   

1 Os profissionais da equipe de enfermagem deveriam ser mais 
atenciosos do que são.  

134 48,7 56 20,4 3 1,1 44 16,0 38 13,8 4 2 - 5 

5 Os profissionais da equipe de enfermagem deveriam ser mais 
amigáveis do que são.  

136 49,4 55 20,0 0 0 34 12,4 50 18,2 4 2 - 5 

10 Os profissionais da equipe de enfermagem estão muito 
ocupados no posto para perder tempo conversando comigo.  

152 55,3 36 13,1 19 6,9 37 13,4 31 11,3 5 3 - 5 

19 Os profissionais da equipe de enfermagem não têm paciência 
suficiente.  

176 64,0 75 27,3 2 0,7 14 5,1 8 2,9 5 4 - 5 

22 Eu estou cansado dos profissionais da equipe de enfermagem 
falarem comigo como se eu fosse uma pessoa inferior. 

256 93,1 16 5,8 0 0 0 0 3 1,1 5 5 - 5 
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Tabela 6: Distribuição das respostas dos pacientes por atributo, segundo mediana e intervalo interquartil para cada frase do Domínio Educacional. 

Goiânia-GO, 2013. 

 

 

Domínio Educacional Respostas   

Frases com atributo positivo 

Discordo 
Totalmente 

(1) 

Discordo 

(2) 

Não se 
aplica 

(3) 

Concordo 

(4) 

Concordo 
Totalmente 

(5) 
Mediana IIQ 

  n % n % n % n % n %   

7 Os profissionais da equipe de enfermagem explicam as 
coisas em uma linguagem simples 

6 2,2 15 5,5 0 0 74 26,9 180 65,4 5 4 - 5 

17 É sempre fácil entender o que os profissionais da equipe de 
enfermagem estão dizendo. 

8 2,9 20 7,3 2 0,7 92 33,5 153 55,6 5 4 - 5 

21 Os profissionais da equipe de enfermagem fornecem as 
orientações na velocidade correta. 

7 2,5 13 4,7 8 2,9 110 40,0 137 49,8 4 4 – 5 

24 Os profissionais da equipe de enfermagem sempre dão 
explicações completas e suficientes do porquê os exames 
foram solicitados. 

66 24,0 100 36,4 8 2,9 36 13,1 65 23,6 2 2 - 4 

 Frases com atributo negativo  

Discordo 
Totalmente 

(5) 

Discordo 

(4) 

Não se 
aplica 

(3) 

Concordo 

(2) 

Concordo 
Totalmente 

(1) 
Mediana IIQ 

  n % n % n % n % n %   

2 Os profissionais da equipe de enfermagem muitas vezes 
acham que você não é capaz de entender a explicação 
médica sobre sua doença, então eles simplesmente não se 
preocupam em explicar. 

177 64,4 20 7,3 18 6,5 31 11,3 29 10,5 5 3 - 5 

8 Os profissionais da equipe de enfermagem fazem muitas 
perguntas, mas quando eles recebem a resposta, parece não 
fazerem nada a respeito. 

171 62,2 58 21,1 17 6,2 18 6,5 11 4,0 5 4 - 5 

11 Eu gostaria que os profissionais da equipe de enfermagem 
me dessem mais informações sobre os resultados do meu 
exame. 

59 21,4 13 4,7 4 1,5 88 32,0 111 40,4 2 1 - 4 
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Observa-se, nas três últimas tabelas, o predomínio de medianas 4 e 5 

(92%), em todos os domínios. Isso indica um alto nível de satisfação dos pacientes 

com os cuidados de enfermagem avaliados.  

Algumas frases apresentam altos valores de medianas, no entanto, com 

intervalos interquartis abrangentes. É o caso das frases 1, 2, 5, 10 e 12. Esse 

intervalo indica variabilidade das respostas e, por consequência da opinião dos 

pacientes que, apesar de fazerem parte de um mesmo contexto, possuem conceitos 

de qualidade próprios, pautados em sua cultura, seus valores e experiências. 

Estudos realizados por meio do ISP em contextos semelhantes ao 

vivenciado nesse estudo corroboram com os achados. Oliveira e Guirardello (2006) 

mensuraram e compararam a satisfação dos pacientes com os cuidados de 

enfermagem em dois hospitais de São Paulo, sendo um público e um privado e 

identificaram que todos os pacientes estavam satisfeitos, contudo no privado foi 

maior o nível de satisfação. Nos estudos de Odinino e Guirardello (2010) e Dorigan e 

Guirardello (2010), realizados em unidade de alojamento conjunto e 

gastroenterologia de um hospital de ensino do interior do Estado de São Paulo, foi 

identificado alto nível de satisfação dos pacientes para todos os itens e domínios do 

instrumento. 

O emprego do ISP para avaliar a satisfação do paciente em duas instituições 

hospitalares que adotam modelos gerenciais distintos demonstrou alto nível de 

satisfação nas duas instituições, sendo mais elevado no hospital que não adota a 

gestão da qualidade total (ROCHA, 2011). 

A literatura sinaliza que independentemente do instrumento, método ou local 

selecionado para pesquisas de satisfação do paciente, os resultados encontrados 

vêm sendo uma constante satisfação.  

Pesquisa realizada no Hospital São Paulo, situado em São Paulo - SP, 

apontou que o atendimento de enfermagem foi considerado bom, devendo melhorar, 

no entanto, nos itens de comunicação, orientação e atenção ao paciente 

(CARMAGNANI et al., 2008) 

Paiva e Gomes (2007) realizaram estudo qualitativo na Unidade de Clínica 

Médica de um hospital do interior do Estado de São Paulo, de caráter privado e 
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filantrópico cujos resultados demonstraram que os usuários ficaram satisfeitos com o 

atendimento, ainda que a organização do trabalho da instituição não tivesse como 

meta o alcance da qualidade. 

A avaliação da satisfação dos usuários referente aos serviços prestados em 

unidades de internação de hospitais privados do município de São Paulo encontrou 

alto nível de satisfação geral, em torno de 95% (CRUZ; MELLEIRO, 2010; PENNA; 

MELLEIRO, 2012).  

Ainda em relação aos resultados acima apresentados, destaca-se que, na 

tabela 6, visualizam-se duas frases pertencentes ao domínio educacional que se 

sobressaem negativamente, por apresentarem os mais baixos escores de satisfação 

do instrumento, destoantes dos demais. A primeira (11) afirma que o paciente 

gostaria que os profissionais da equipe de enfermagem dessem mais informações 

sobre os resultados dos exames. Ressalta-se que essa questão tem atributo 

negativo, logo seus escores foram invertidos. 

A segunda (24) aborda conteúdo semelhante ao afirmar que os profissionais 

da equipe de enfermagem sempre dão explicações completas e suficientes do 

porquê os exames foram solicitados. 

Essa deficiência do papel educativo da equipe da enfermagem já havia sido 

evidenciada quando da avaliação da qualidade da assistência, reiterando o 

desrespeito desses profissionais a um direito dos pacientes. 

É direito dos cidadãos ter garantidas as informações sobre o seu estado de 

saúde, extensivas aos seus familiares e/ou acompanhantes, de maneira clara, 

objetiva, respeitosa, compreensível e adaptada à condição cultural, respeitados os 

limites éticos por parte da equipe de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007). 

A enfermagem, ao realizar atividades de educação do paciente, favorece a 

participação desse em seu próprio cuidado, prática bastante discutida e incentivada 

atualmente.  

No centro da participação do paciente reside uma redefinição do papel 

desse. Historicamente, em muitas culturas, a relação entre o paciente e o 

profissional de saúde segue um modelo "paternalista" e o paciente tem sido 
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tradicionalmente um espectador passivo em seu próprio processo de cura 

(LONGTIN et al., 2010).  

Graças às mudanças no contexto político mundial, a difusão de novas 

tecnologias e a socialização dos meios de comunicação, os pacientes não são 

apenas mais bem informados sobre questões de saúde que as gerações anteriores, 

mas também menos inibidos em fazer questionamentos (SPATH, 2003) e, por isso, 

eles vêm sendo cada vez mais envolvidos em seus próprios cuidados e apontados 

como componentes-chave para transformação dos processos de saúde. 

Na maioria das fases do atendimento ao paciente, há potencial para que 

esses contribuam com seu próprio cuidado, por meio do fornecimento de 

informações para o diagnóstico, participação nas decisões do tratamento de 

escolha, monitoramento de eventos adversos, entre outros (VINCENT; COULTER, 

2002).  

Trevizan et al. (2006) ressaltam que, enquanto líder do cuidado prestado ao 

cliente, o enfermeiro constitui-se a sua fonte principal de contato contínuo, o que lhe 

confere maior oportunidade de ajudar o paciente a tornar-se sujeito e protagonista 

do cuidado e tratamento recebidos por ele, aumentando sua participação nas 

decisões a respeito da assistência prestada. Isso implica em orientá-lo a respeito de 

normas e direitos, bem como prestar-lhe informações completas, precisas e 

verdadeiras a respeito dos procedimentos dos integrantes da equipe de enfermagem 

e de outros profissionais. 

O cuidado centrado no paciente pode resultar em maior conhecimento do 

paciente, maior confiança entre profissional e paciente e menor necessidade de 

referências adicionais especiais, testes diagnósticos e utilização dos cuidados 

hospitalares (BERTAKIS; AZARI, 2011).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) trabalha com a idéia de 

engajamento do paciente em seu cuidado através do programa “Patient for Patient 

Safety”, constituído por uma rede global de pacientes, prestadores de cuidados e 

organizações de consumidores que apoiam o envolvimento do paciente em 

programas de segurança do paciente. O objetivo final é melhorar a segurança dos 
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cuidados de saúde em todos os ambientes, em todo o mundo, envolvendo 

consumidores e pacientes como parceiros (WHO, 2013). 

Com a crescente atenção pública à segurança dos pacientes, alguns grupos 

de apoio e organizações profissionais lançaram campanhas no intuito de incentivar a 

participação do paciente e familiares no cuidado à saúde. A exemplo disso tem-se a 

campanha “Speak up” da The Joint Commission que consiste em uma série de 

perguntas que os pacientes podem fazer para diminuir as suas chances de se 

tornarem vítimas de um erro (Quadro 3) (THE JOINT COMMISSION, 2013): 

 

Quadro 3: Iniciativa Speak Up da The Joint Commission. Goiânia-GO, 2013. 

S Speak Fale se você tem dúvidas ou preocupações e, se não entender, pergunte 

de novo. É seu corpo e você tem o direito de saber. 

P Pay atention Preste atenção ao cuidado que você está recebendo. Certifique-se de que 

está recebendo o tratamento e os medicamentos corretos pelo 

profissional de saúde adequado. Não presuma nada. 

E Educate yourself Instrua-se sobre o seu diagnóstico, os testes aos quais está sendo 

submetido e o seu plano de tratamento. 

A Ask Peça a um membro confiável da família ou um amigo para ser seu 

defensor. 

K Know Saiba que medicamentos você está recebendo e por quê. Erros de 

prescrição de medicamentos são os erros mais comuns na assistência à 

saúde. 

U Use Utilize um hospital, clínica, centro cirúrgico ou outro tipo de instituição de 

saúde que se submeta a um rigoroso sistema de avaliação considerando-

se o estado da arte nos padrões de qualidade e segurança, como os 

definidos pela The Joint Commission. 

P Participate Participe de todas as decisões sobre o seu tratamento. Você é o centro da 

equipe de saúde.  

 

Para a Associação das Enfermeiras Americanas (ANA), a satisfação do 

paciente com as informações educacionais é, por si só, um indicador de qualidade 

da assistência de enfermagem (ANA, 2013). 

Na figura 2, na qual a resposta um (1) representa o pior escore possível e a 

resposta cinco (5) expressa o escore mais desejado e indicativo de satisfação, está 

apresentada a frequência de respostas dos pacientes para cada domínio do 

instrumento.  
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Figura 2: Distribuição por porcentagem das respostas para cada domínio do Instrumento de 

Satisfação do Paciente. Goiânia-GO, 2013. 

 

Para os domínios técnico-profissional e confiança, mais de 60% das 

respostas atribuídas foram cinco (5), enquanto que para o domínio educacional 

essas somaram cerca de 49%. As respostas quatro (4) vêm em seguida, com 

escores em torno de 20%, para todos os domínios. 

Os dados apreendidos na figura 2 apoiam os valores de medianas 

encontrados por item do ISP apresentados acima, reforçando os altos níveis de 

satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem recebidos. 

Apenas para o domínio educacional, quando comparado aos outros 

domínios, observa-se uma maior quantidade de respostas um (12,4%) e dois (14,8) 

que indicam insatisfação. Este achado corrobora com alguns baixos valores de 

medianas encontrados anteriormente. 

Segundo Vaitsman e Andrade (2005), um nível alto de satisfação com a 

assistência recebida, muitas vezes deve ser olhado com cautela, pois a avaliação 

realizada pelos usuários envolve uma interação complexa que está mais relacionada 

à gratidão de ter acesso àquele serviço, ao receio de julgá-lo negativamente e de 

perder esse acesso, de sentir dependente daqueles funcionários de saúde.  
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Ainda para esses autores, o significado da satisfação do paciente depende 

do papel que esse se atribui em relação ao sistema de saúde. As pesquisas de 

satisfação devem levar em consideração que nem todos os pacientes 

desempenham um papel crítico, e a possibilidade de aceitação passiva do serviço 

deve ser considerada (VAITSMAN; ANDRADE, 2005). 

Para Rocha (2011), um dos caminhos para minimizar as dificuldades, ao se 

avaliar a satisfação do paciente, é estimulá-lo a participar das decisões relativas ao 

seu estado de saúde, auxiliando-o a compreender os cuidados que recebe como um 

direito, bem como a exigir que esse cuidado tenha qualidade. 

 

5.3.3. Variáveis associadas à satisfação dos pacientes com os cuidados de 

enfermagem  

A análise univariada das potenciais características sociodemográficas 

associadas à satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem está 

apresentada na tabela 7. 
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Tabela 7: Análise univariada da associação das características sociodemográficas e satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem de 

um hospital de ensino da região Centro-Oeste. Goiânia-GO, 2013. 

Características sociodemográficas 
Domínio do ISP 

Técnico-profissional Confiança Educacional 
n (%) OR p n (%) OR p n (%) OR p 

Sexo  
Feminino  
Masculino 

 
102  
155  

 
(96,22) 
(91,71) 

 
2,30 

 
0,141 

 

 
103  
150  

 
(97,16) 
(88,75) 

 
4,35 

 
0,012 

 

 
91  
141  

 
(85,84) 
(83,43) 

 
1,20 

 
0,591 

 
             

Mediana da idade (IIQ)* 
Satisfeito 
Não satisfeito 

 
48,0  
39  

 
(37 - 59-5)  
(27,5 - 55) 

 
 

 
0,070 

 

 
48,0  
44,5  

 
(37 - 59-5) 

(25,5 - 49,5) 

  
0,042 

 

 
48,5  
43,0  

 
(38 - 60) 
(32 - 51) 

  
0,011 

 
             

Idoso 
Sim 
Não 

 
64  
193  

 
(96,96)  
(92,34) 

 
2,65 

 
0,258 

 
63  
190  

 
(95,45) 
(90,90) 

 
2,10 

 
0,235 

 
60  
172  

 
(90,90) 
(82,29) 

 
2,15 
 

 
0,093 

             

Mediana do tempo de internação (IIQ)* 
Satisfeito 
Não satisfeito 

 
3,0  
3,0  

 
(3,0 – 3,0)  
(3,0 – 3,0) 

  
0,432 

 

 
3,0  
3,0  

 
(3,0 – 3,0) 
(3,0 – 4,25) 

  
0,621 

 

 
3,0  
3,0  

 
(3,0 – 3,0) 
(3,0 – 3,0) 

  
0,823 

 
             

Cor da pele 
Branco 
Não branco 

 
96  
161  

 
(95,04) 
(92,52) 

 
1,55 

 
0,415 

 

 
91  
162  

 
(90,09) 
(93,10) 

 
0,67 

 
0,376 

 

 
89  
143  

 
(88,11) 
(82,18) 

 
1,60 

 
0,191 

 
             

Anos de estudo 
Até 09 
10 ou mais  

 
114  
143  

 
(94,21) 
(92,87) 

 
1,25 

 

 
0,651 

 

 
116  
137  

 
(95,86) 
(88,96) 

 
2,88 
 

 
0,036 

 

 
109  
123  

 
(90,08) 
(79,87) 

 
2,28 

 
0,021 

 
             

Situação empregatícia 
Empregado 
Desempregado 

 
151  
106  

 
(94,96) 
(91,37) 

 
1,78 

 

 
0,235 

 
144 
109 

 
(90,56) 
(93,96) 

 
0,62 

 
0,305 

 
133  
99  

 
(83,64)  
(85,34) 

 
0,88 

 
0,702 

             

Pessoas no domicílio 
Até 02  
03 ou mais  

 
135  
122  

 
(94,40) 
(92,42) 

 
1,38 

 
0,507 

 
136 
117 

 
(95,10) 
(88,63) 

 
2,49 

 
0,048 

 
122  
110  

 
(85,31) 
(83,33) 

 
1,16 

 
0,651 

             

Renda mensal familiar 
Até R$ 678,00 
Mais de R$ 678,00 

 
30  
227  

 
(90,90) 
(93,80) 

 
0,66 

 
0,462 

 
31 
222 

 
(93,93) 
(91,73) 

 
1,39 

 
1,000 

 
27  
205  

 
(81,81) 
(84,71) 

 
0,81 

 
0,668 

            
           Continua... 
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Continuação Tabela 7             

Características sociodemográficas 
Domínio do ISP 

Técnico-profissional Confiança Educacional 
n (%) OR p n (%) OR p n (%) OR p 

Local de residência 
Outro município 
Goiânia 

 
140 
117  

 
(93,33) 
(93,60) 

 
0,96 

 
0,929 

 
141 
112 

 
(94,00) 
 (91,80) 

 
1,81 

 

 
0,181 

 

 
128 
104  

 
(85,33) 
(83,2) 

 
1,17 

 
0,628 

Internação anterior 
03 ou mais  
Até 2 

 
95 
162  

 
(93,13) 
(93,64) 

 
0,92 

 
0,870 

 
98 
155 

 
(96,07) 
(89,59) 

 
2,85 

 
0,056 

 
85 

 147  

 
(83,33) 
(84,97) 

 
0,88 

 
0,718 
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Conforme os dados apresentados na tabela 7, pode-se verificar que uma 

maior quantidade de fatores esteve estatisticamente associada ao domínio 

confiança. Segundo os resultados encontrados ser do sexo feminino (OR: 4,35; p: 

0,012), ter até nove anos completos de estudo (OR: 2,88; p: 0,036), residir com até 

02 pessoas no domicilio (OR: 2,49; p: 0,048) e ter sido internado anteriormente, por 

03 ou mais vezes, (OR: 2,85; p: 0,056) aumentam a probabilidade de se sentir 

satisfeito com os cuidados de enfermagem. 

 Os resultados também apontaram que para o domínio educacional ter até 

nove anos completos de estudo esteve estatisticamente associado à satisfação (OR: 

2,28; p: 0,021). Para o domínio técnico-profissional não foram observadas 

associações significativas. 

 Para verificar se as associações observadas no domínio confiança, entre as 

variáveis estudadas, eram próprias ou resultado da interferência de terceiras, 

procedeu-se a uma abordagem multivariada através do modelo de regressão 

logística (tabela 8). 

 

Tabela 8: Análise multivariada para o domínio confiança do Instrumento de Satisfação do 

Paciente de acordo com as características sociodemográficas de pacientes de um hospital de 

ensino da região Centro-Oeste. Goiânia-GO, 2013. 

Características sociodemográficas OR* IC 95% Valor de p 
Sexo feminino 4,70 [1,32 - 16,69] 

[1,15 - 9,65] 
[1,22 - 8,55] 
[0,95 - 9,44] 

0,017 

Até 09 anos de estudo 3,33 0,026 

Reside com até 02 pessoas 3,23 0,018 

03 ou mais internações anteriores 2,99 0,061 
 

* Odds Ratio ajustado por idade em anos 

 

 No modelo de análise multivariada com regressão logística, observou-se a 

satisfação do paciente fortemente determinada pelo sexo feminino. Assim, o fato de 

ser do sexo feminino provocou um aumento multiplicativo de 4,7 na probabilidade de 

sentir satisfação.  

 Outras variáveis também se mostraram relevantes. O fato de o paciente ter 

até nove anos de estudo, ou seja, apenas o ensino fundamental, apresentou uma 

razão de chances 3,33 maior de sentir satisfação do que aqueles que têm maior 
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escolaridade.  Seguiu-se o grupo dos que residem com até 02 pessoas, 

apresentando 3,23 mais chances de se sentirem satisfeitos em relação aos que têm 

maior número de pessoas no domicílio.  

 O fato de ter uma experiência prévia de 03 ou mais internações hospitalares 

não apresentou associação estatisticamente significante (p> 0,05) com a satisfação 

com os cuidados de enfermagem. 

 Esses achados diferem-se em parte daqueles obtidos em estudo conduzido 

em um hospital de ensino da Turquia que verificou que pacientes submetidos a 

procedimentos cirúrgicos, pacientes do sexo masculino, a faixa etária de 40 a 59 

anos de idade, que tinham baixos níveis de educação e renda e que foram 

internados por longos períodos foram os mais satisfeitos (FINDIK; UNSAR; SUT, 

2012). 

 Estudo realizado em uma unidade de gastroenterologia de um hospital de 

ensino localizado no interior do Estado de São Paulo constatou diferenças 

estatisticamente significantes no nível de satisfação dos pacientes com a assistência 

de enfermagem para as seguintes variáveis: sexo, nível de escolaridade e tempo de 

permanência na unidade. Em relação ao sexo, as mulheres relataram maior nível de 

satisfação em relação aos homens (DORIGAN, GUIRARDELLO, 2010). 

  Ao avaliar essa relação, em unidades médico-cirúrgicas de hospitais filiados 

à Universidade de Ciências Médicas do Irã, Rafii, Hajinezhad e Haghani (2008), 

constataram que pacientes do sexo masculino estavam mais satisfeitos com os 

cuidados de enfermagem do que pacientes do sexo feminino, assim como aqueles 

que tiveram admissões hospitalares nos últimos cinco anos. 

 Oliveira e Guirardello (2006), ao analisar se existe influência das variáveis 

sociodemográficas no nível de satisfação dos pacientes atendidos em um hospital 

público e em um hospital privado, ambos do município de São Paulo, verificaram 

que apenas para o hospital público, houve uma tendência dos pacientes com idade 

menor que 60 anos em relatar maior nível de satisfação em relação àqueles com 

idade igual ou superior a 60 anos. 
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5.4. Relação entre a qualidade dos cuidados de enfermagem e satisfação do 

paciente  

 

 A fim de verificar se existe inter-relacionamento entre qualidade dos 

cuidados de enfermagem e satisfação do paciente, procedeu-se ao cálculo da 

correlação de Spearman (tabela 9). 

 

Tabela 9: Coeficiente de Correlação de Spearman (valor de P) entre os nove itens de avaliação 

da qualidade dos cuidados de enfermagem e os três domínios do Instrumento de Satisfação 

do Paciente. Goiânia-GO, 2013. 

Itens 

Domínios  

Técnico-
profissional 

Confiança Educacional 

Higiene e Conforto Físico 0,373 
(0,000) 

0,275 
(0,000) 

0,247 
(0,000) 

    

Atividade Física 0,456 
(0,000) 

0,336 
(0,000) 

0,326 
(0,000) 

    

Sono e Repouso 0,435 
(0,000) 

0,468 
(0,000) 

0,395 
(0,000) 

    

Segurança Física 0,195 
(0,001) 

0,298 
(0,000) 

0,307 
(0,000) 

    

Nutrição e Hidratação 0,083 
(0,169) 

0,106 
(0,080) 

0,080 
(0,189) 

    

Eliminações -0,037 
(0,544) 

0,012 
(0,837) 

-0,031 
(0,604) 

    

Necessidades Emocionais 0,521 
(0,000) 

0,434 
(0,000) 

0,509 
(0,000) 

    

Necessidades Espirituais 0,293 
(0,000) 

0,359 
(0,000) 

0,328 
(0,000) 

    

Necessidades Sociais 0,038 
(0,526) 

0,085 
(0,163) 

0,153 
(0,011) 

  

 Conforme a tabela 9, na análise de correlação das variáveis, a maioria 

apresentou correlação significativa (p <0,05), de fraca (r < 0,03) a moderada      

(0,03 < r < 0,5) magnitude. 

 Ao identificar uma correlação fraca a moderada entre qualidade dos 

cuidados de enfermagem e satisfação do paciente, questiona-se quais fatores 

poderiam justificar esse achado, uma vez que o esperado seria uma relação forte e 

diretamente proporcional entre elas. 
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Para Cruz (2008), uma justificativa pode estar relacionada ao fato de o 

usuário, durante o processo de avaliação dos serviços de saúde, temer represálias 

ou prejuízos na assistência, já que a realidade do acesso aos serviços de saúde 

mostra-se iníquo e o fato de estar hospitalizado significa ter vencido uma primeira 

etapa na busca de soluções para uma necessidade de saúde. 

Estudo qualitativo conduzido em duas unidades de saúde do município de 

Porto Alegre com o objetivo de caracterizar, a partir da opinião dos usuários, o 

acesso ao atendimento e a prestação do serviço oferecido, identificou que a maioria 

dos usuários entende que comparecer de madrugada ao serviço de saúde é um 

dever de quem quer receber a assistência e não um problema do sistema público de 

saúde. Além disso, referiram que essa situação acontece em todas as unidades de 

saúde e a consideraram como uma característica desse sistema, evidenciando o 

desconhecimento da população acerca de seus direitos, principalmente no que 

tange à integralidade e a resolutividade da assistência (LIMA et al., 2007). 

Paiva e Gomes (2007) acreditam que ainda haja necessidade dos usuários 

reconhecerem a utilização dos serviços de saúde como um direito, e, como tal, 

independentemente de sua avaliação sobre o serviço, eles continuarão a receber a 

assistência. Os pacientes precisam colocar-se numa situação crítica e participativa 

diante da instituição e não como se estivesse recebendo dessa um favor.  

Segundo Cadah (2000), os usuários também têm a preocupação de não 

causar problemas, de não serem considerados difíceis pela equipe de saúde e, 

consequentemente, resistem em indicar falhas no processo de produção do trabalho 

e na relação com os profissionais devido à dependência desses. Como 

consequência, muitas vezes aceitam, passivamente, as rotinas hospitalares sem 

nenhum questionamento. 

 Todos os fatores citados acima podem estar apoiados no fato de os usuários 

do hospital terem um baixo nível socioeconômico e de escolaridade, desconhecendo 

princípios básicos da qualidade dos serviços de saúde que deveriam ser cumpridos, 

logo, esperam menos do serviço e não sabem pelo que cobrar. 

Dentre os itens de avaliação da qualidade da assistência de enfermagem 

correlacionadas à satisfação, as necessidades emocionais se destacaram por 
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estarem relacionadas a todos os domínios da satisfação. Quando correlacionadas 

ao domínio técnico-profissional, obtiveram o maior coeficiente r: 0,521, 

estatisticamente significativo (p: 0,000) do tipo positivo, isto é, quanto maior for a 

qualidade dos cuidados de enfermagem relacionados às necessidades emocionais, 

maior será a satisfação com os cuidados de enfermagem a nível técnico-profissional. 

Fato também observado em relação ao domínio confiança (r: 0,434; p: 0,000) e ao 

domínio educacional (r: 0,509; p: 0,000). 

Para Cadah (2000), o usuário tem necessidade de estabelecer um 

relacionamento interpessoal com o profissional de enfermagem e quanto mais 

atende às suas expectativas, mais ele se sentirá cuidado e, portanto, satisfeito. 

O cuidado de enfermagem é comumente conceituado pela sua natureza 

virtuosa, simbolizada pela imagem de uma enfermeira sorridente e um paciente 

idoso de mãos dadas, fazendo da enfermagem uma lide pessoal e não uma 

profissão (TELLEZ, 2013).  

Essa imagem associada ao cuidado de enfermagem fica clara no estudo de 

Vale e Pagliuca (2011), os quais, ao construir um conceito de cuidado de 

enfermagem a partir da compreensão de enfermeiros e alunos de um curso de 

graduação, observaram os atributos essenciais desse cuidado: amor; zelo; 

consciência; solidariedade; e ética. 

Para Tellez (2013) é importante ser gentil e atencioso, mas não é o 

suficiente. Os enfermeiros fazem um trabalho que exige conhecimento, habilidade e 

educação continuada e, portanto, deve ser descrito de tal modo que demonstre a 

educação, as competências e a habilidade de exercer o poder.  

Pesquisa que buscou averiguar diante dos profissionais da comunicação, a 

representação do profissional enfermeiro, evidenciou que, entre outros aspectos, a 

visibilidade do enfermeiro está associada, apesar de todos os avanços e conquistas, 

às tarefas técnicas, como subordinado à área médica ou auxiliar de médico, 

relacionando a atuação profissional com mão-de-obra barata (KEMMER; SILVA, 

2007). 

Para aumentar a autonomia da enfermagem nos serviços de saúde e prestar 

um atendimento de maior qualidade e segurança, os enfermeiros devem aumentar 
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seu nível de educação e falar sobre o trabalho que realizam, além de desenvolver 

estudos e pesquisas, para a formação de um corpo teórico próprio que torne a 

enfermagem visível como ciência. 
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 6. CONCLUSÃO  

 

Avaliar a qualidade dos cuidados de enfermagem e a satisfação dos 

pacientes permitiu a identificação de potencialidades e deficiências no campo do 

estudo, fornecendo subsídios para a reorganização das atividades assistenciais, 

gerenciais e de ensino. 

Através da análise dos dados, identificou-se que a maioria dos pacientes 

entrevistados era do sexo masculino (61,5%) que a idade mediana foi de 48 anos e 

faixa etária mais frequente de 41 a 50 anos, sendo que 21,1% eram idosos.  

A maioria dos pacientes era casada ou vivia com companheiro (70,5%), 

havia estudado por um período igual ou superior a dez anos (56,0%), estava 

empregada (56,4%), com renda mensal familiar entre menos de um salário e três 

salários mínimos (84,7%), procedia de outros municípios (54,5%) e estava internada 

entre 48 horas e cinco dias, com uma mediana de internação de três dias (90,6%). 

 No que concerne à qualidade do cuidado prestado pela equipe de 

enfermagem, segundo a perspectiva do paciente, pôde-se concluir que há um déficit 

da qualidade dos cuidados de enfermagem prestados na instituição, pois nenhuma 

das nove dimensões relacionadas às necessidades humanas básicas do cuidado de 

enfermagem foi avaliada com nível desejável de assistência de enfermagem (100% 

de positividade), sendo que, apenas, higiene e conforto físico e nutrição e hidratação 

foram considerados seguros e de qualidade. Ambos pertencentes às NHB 

psicobiológicas.  

Os demais itens foram considerados pobres, destacando-se aqueles 

referentes aos cuidados direcionados às necessidades espirituais, segurança física 

e necessidades sociais. 

Uma maior valorização do atendimento às necessidades psicobiológicas, em 

detrimento das necessidades psicoespirituais e psicossociais dos pacientes, foi 

percebida, o que pode estar associado, principalmente, a dois fatores: primeiro, o 

não reconhecimento da relevância e influência dessas necessidades para a melhora 

do estado de saúde do mesmo; segundo, a realidade vivenciada pelos profissionais 

de enfermagem que, diante de condições desfavoráveis de trabalho, selecionam e 
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executam cuidados básicos para que assim consigam prestar atendimento a todos 

os pacientes da unidade. 

Apesar do déficit de qualidade, esse estudo possibilitou concluir que houve 

um alto nível de satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem 

recebidos, em todos os domínios avaliados.  

Entretanto, esse também tem sido um achado na maioria das pesquisas 

sobre satisfação do paciente. 

Apesar da alta satisfação, foi possível identificar insatisfação em relação ao 

domínio educacional quando os pacientes referem que gostariam que os 

profissionais da equipe de enfermagem dessem mais informações sobre os exames 

realizados, evidenciando uma deficiência do papel educativo da equipe da 

enfermagem. 

No que diz respeito às potenciais características sociodemográficas 

associadas à satisfação dos pacientes com os cuidados de enfermagem pode-se 

verificar que uma maior quantidade de fatores esteve estatisticamente associada ao 

domínio confiança, de tal forma que ser do sexo feminino, ter até nove anos 

completos de estudo, residir com até 02 pessoas no domicilio e ter sido internado 

anteriormente, por 03 ou mais vezes, aumentam a probabilidade de se sentir 

satisfeito com os cuidados de enfermagem. 

Já para o domínio educacional ter até nove anos completos de estudo 

esteve estatisticamente associado à satisfação. Para o domínio técnico-profissional 

não foram observadas associações significativas. 

Esse estudo também possibilitou a identificação de uma correlação fraca a 

moderada entre qualidade da assistência de enfermagem e satisfação do paciente. 

As necessidades emocionais se destacaram por se relacionarem aos três 

domínios da satisfação (técnico-profissional, confiança e educacional), sendo que o 

maior coeficiente de correlação está com o domínio técnico-profissional, indicando 

que quanto maior for a qualidade dos cuidados de enfermagem relacionados às 

necessidades emocionais, maior será a satisfação com os cuidados de enfermagem 

a nível técnico-profissional.  
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Os resultados desse trabalho permitiram concluir que a instituição deve 

centrar seus objetivos num sistema de avaliação permanente da qualidade do 

cuidado, utilizando, para esse fim: o estabelecimento de indicadores que permitam a 

avaliação de resultados; o comprometimento e o envolvimento de todos no processo 

de melhoria contínua; o investimento no desenvolvimento das pessoas e do trabalho 

em equipe; a socialização das informações; o incentivo à inovação e à criatividade e, 

ainda, o atendimento das expectativas dos trabalhadores e dos pacientes.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As ações dos profissionais de enfermagem visam proporcionar cuidados 

pertinentes às necessidades dos pacientes, a fim de promover sua integridade 

biopsicossocial e reestabelecer sua autonomia.  

Apesar de a enfermagem realizar, diariamente, inúmeras ações que 

beneficiam e satisfazem o paciente, percebe-se que melhorias podem ser realizadas 

no cuidado prestado nas unidades de internação analisadas, tanto gerenciais como 

assistenciais. 

 Estratégias já desenvolvidas e validadas por especialistas podem ser 

adotadas como padronização dos processos de trabalho, construção de protocolos, 

normas, rotinas e checklists.  

Destaca-se também a importância da efetivação da Sistematização da 

Assistência de Enfermagem que engloba a criação e implementação das 

ferramentas citadas acima e vai além, ao planejar de maneira individualizada, o 

cuidado a ser prestado. 

Outra estratégia relevante é a implementação de ações educativas 

permanentes que contemplem, além dos aspectos técnico-científicos, temas como 

ética e humanização em busca do desenvolvimento integral dos profissionais. 

Essas medidas certamente aumentarão a qualidade e a segurança no 

cuidado prestado por esses profissionais.  

Entretanto, é necessário que a enfermagem esteja alinhada com as novas 

tendências voltadas à busca de qualidade, assim como a busca de uma revisão 

crítica dos processos de trabalho utilizados, visando melhorar a qualidade e 

segurança dos pacientes. 

Essas estratégias, apenas, terão validade se forem avaliadas, logo a 

padronização dos processos de avaliação e o uso de indicadores de desempenho 

institucional também são necessários, permitindo verificar se os objetivos propostos 

foram ou não alcançados, apoiando a tomada de decisão por parte da administração 

dos serviços.  
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Pesquisar a satisfação dos pacientes atendidos no referido hospital 

proporcionou o conhecimento das necessidades de seus usuários e de pontos 

estratégicos que influenciaram no nível de qualidade do cuidado prestado. 

Os achados desse estudo também trouxeram uma reflexão sobre o papel 

que o paciente assumia perante os cuidados que recebe nessa instituição. 

Acredita-se que esse estudo possa nortear a melhoria nas atividades 

desenvolvidas na instituição, pelo serviço de enfermagem e ainda, estimular o 

monitoramento dos resultados, a fim de subsidiar o planejamento e a organização de 

serviços que realmente atendam as necessidades da população, superando as 

expectativas dos pacientes. 

 

LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Os instrumentos utilizados nesse estudo foram elaborados e utilizados em 

contextos de saúde diferentes do observado no município de Goiânia-GO, o que 

pode influenciar os resultados encontrados. Em se tratando do ISP, essas diferenças 

são ainda maiores, já que esse foi desenvolvido nos Estados Unidos da América, 

onde a categorização da profissão enfermagem e de suas atribuições difere das 

nossas, o que ocasionou uma modificação na estrutura dos itens do instrumento, em 

que o termo “O enfermeiro(a)” foi substituído por “Os profissionais da equipe de 

enfermagem”. 

Os pacientes entrevistados apresentavam níveis diversos de complexidade 

assistencial, contudo não foram agrupados segundo esse critério, o que também 

pode ter influenciado nas respostas. 
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APÊNDICE 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 

PARTICIPAÇÃO EM PESQUISA 

 

I – Registro dos Esclarecimentos e Responsabilidades do Pesquisador 

Eu, Juliana Santana de Freitas, enfermeira, mestranda da Universidade 

Federal de Goiás, venho convidá-lo(a) a participar do estudo intitulado “Avaliação da 

qualidade da assistência de enfermagem e da satisfação do paciente de um hospital 

de ensino da região Centro-Oeste do Brasil”. Pretende-se que essa pesquisa 

forneça à instituição informações que irão auxiliá-la a melhor atender suas 

necessidades.  

Nessa investigação será realizada uma entrevista, mediante aplicação de 

questionário sobre a assistência prestada na unidade de internação na qual o 

senhor(a) se encontra, com provável duração de 30 minutos. O conteúdo do 

questionário será confidencial, sigiloso e suas respostas estarão sob minha 

responsabilidade e serão utilizadas, apenas, para a realização do estudo, podendo o 

resultado ser apresentado em eventos e/ou publicado em revistas científicas. 

Sua participação no estudo será totalmente voluntária, podendo deixá-lo a 

qualquer momento, sem que isso prejudique seu tratamento. Caso aceite participar 

dessa pesquisa, solicito sua assinatura no item II deste documento. 

Desde já agradeço sua atenção e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos sobre a pesquisa. Telefone para contato: (062) 9696-3000.  

Goiânia, __ de _________ de ____. 

____________________________ 

                                                                                               Juliana S. de Freitas         

                 

__________________________________________________________________________ 

II Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Compreendendo o objetivo da pesquisa intitulada “Avaliação da qualidade dos 

cuidados de enfermagem e da satisfação do paciente de um hospital de ensino da 

região Centro-Oeste do Brasil”, eu______________________________________, 

RG nº ___________, CPF nº ____.____.____-___, abaixo assinado, concordo em 

participar de forma voluntária da mesma, entendendo que as informações serão 

confidenciais, que não haverá identificação nominal e que não sofrerei qualquer tipo 

de sanção ou prejuízo caso desista de participar desse estudo. 

Declaro, ainda, que, ao ser convidado a participar dessa pesquisa, todos os 

esclarecimentos foram prestados pelo pesquisador. 

Goiânia, __ de ________ de _____. 

 

____________________________ 

                                                                                      Participante 
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APÊNDICE 2 – CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DO 

PACIENTE 

 

1. Sexo: (1) M (2) F  

 

2. Idade:  

 

3. Cor da pele: (1) Branca (2) Não branca  

 

4. Qual o estado civil do(a) Sr(a)?  

(1) Nunca foi casado  

(2) Casado atualmente  

(3) Vive com companheiro atualmente  

(4) Separado(a)  

(5) Divorciado(a)  

(6) Viúvo(a)  

 

5. Quantos anos completos de estudo (com aprovação) o(a) Sr(a) tem?  

 

6. Qual a sua situação empregatícia?  

 

7. Quantas pessoas residem em seu domicílio?  

(1) Nenhum  

(2) Um ou dois  

(3) Três ou quatro  

(4) Cinco ou seis  

(5) Mais de seis  

 

8. Qual a sua renda mensal familiar (R$)?  

 

9. Qual a religião do(a) Sr(a)?  

(1) Católica  

(2) Evangélica  

(3) Outra  

 

10. Local de Residência:  

(1) Goiânia  

(2) Outro município  
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ANEXO 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA DO CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA 

PACIENTE INTERNADO MODIFICADO  

 

HIGIENE E CONFORTO FÍSICO SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Você toma banho diariamente?     

2. Você é mudado de posição constantemente?     

3. Há respeito com a sua privacidade? É colocado 

biombo, fechada a porta para trocar ou fazer higiene 

íntima nos pacientes? 

    

4. Você escova os dentes diariamente?     

5. Você penteia os cabelos diariamente?     

6. Os curativos são realizados diariamente?     
 

ATIVIDADES FÍSICAS SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Você tem ajuda para deambular quando precisa?     

2. Você foi orientado a andar no primeiro dia após a 

cirurgia? 
    

 

SONO E REPOUSO SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Faz silêncio à noite?     

2. Faz silêncio após as refeições e nas horas do 

repouso? 
    

3. A iluminação do quarto é adequada e sob 

controle? 
    

4. A temperatura do quarto é confortável para você?     

5. A ventilação do quarto é adequada?     

6. O leito é adequado para repouso?     
 

 

SEGURANÇA FÍSICA SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Você é acompanhado(a)  pela  enfermagem 

quando  sai  da  unidade? 
    

2. As medicações são administradas pela equipe de 

enfermagem? 
    

3. A enfermagem espera você engolir o 

medicamento? 
    

4. É realizada medicação para dor, náusea ou vômito 

quando solicitada e prescrita? 
    

5. Houve queda de paciente na enfermaria?     
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NUTRIÇÃO E HIDRATAÇÃO SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Você tem ajuda para alimentar-se quando 

necessário? 
    

2. Você tem garrafa de água exclusiva?     

3. Você foi orientado a ficar de jejum para realizar 

exames? 
    

 

 

ELIMINAÇÕES SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. O seu intestino está funcionando 

adequadamente? (como em casa). 
    

2. Quando precisa da comadre ou papagaio é 

atendido prontamente? 
    

3. É feita a higiene íntima após as eliminações?     

4. Os coletores de drenos, sondas e ostomias são 

substituídos quando estão quase cheios? 
    

 

 

NECESSIDADES EMOCIONAIS SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Você é tratado(a) com gentileza?     

2. Você ou o(a)  acompanhante estão orientados 

quanto às  normas e regulamentos do hospital? 

(horário de visitas, funcionamento da igreja e 

atividades de recreação) 

    

3. Você foi orientado quanto às normas e rotinas da 

unidade?  (horário de refeições, banhos e locais 

dos telefones públicos) 

    

4. Todos os procedimentos que realizaram foram 

explicados? (punção venosa, sondagem 

nasogástrica, sonda vesical de demora, exames, 

etc..) 

    

5. Você se sente à vontade para fazer perguntas ao 

pessoal de enfermagem? 
    

6. A equipe de enfermagem tem bom 

relacionamento/ educação, boa comunicação com 

você? 

    

7. Seus pertences estão guardados 

adequadamente? (documentos, roupas, objetos de 

valor e pessoais) 

    

8. Você pediu para conversar com alguém da sua 

família e a enfermagem providenciou? 
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NECESSIDADES ESPIRITUAIS SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. A enfermagem comunicou que o hospital dispõe 

de assistência religiosa? (padre e pastor) 
    

2. Você foi atendido quando solicitou assistência 

religiosa? 
    

 

NECESSIDADES SOCIAIS SIM NÃO 
NÃO SE 

APLICA 
OBS 

1. Você foi apresentado aos seus companheiros de 

quarto quando foi internado nesta unidade? 
    

2. Você foi apresentado à equipe de enfermagem?     

3. Há atividades recreativas promovidas no setor?     
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Fonte: Haddad MCL. Qualidade da assistência de enfermagem – o processo de 

avaliação em hospital universitário público [thesis]. Ribeirão Preto: Escola de 

Enfermagem/USP; 2004.  

ANEXO 2 – INSTRUMENTO DE SATISFAÇÃO DO PACIENTE ADAPTADO 

 

Temos interesse em conhecer sua opinião sobre os cuidados de 

enfermagem recebidos por você neste hospital. Você está sendo solicitado a dar, 

voluntariamente, sua opinião sobre as afirmações desse questionário. Seu nome 

não está no questionário e você poderá optar por não responder a alguns ou todos 

os itens, se você assim desejar, sem que isso afete os cuidados de enfermagem 

recebidos por você. 

 

 

 

 

 

Por favor, dê sua opinião sincera para cada afirmação nesta lista circulando uma das 

cinco respostas que descreva o cuidado da equipe de enfermagem que cuida de 

você. 

 

1. Os profissionais da equipe de enfermagem deveriam ser mais atenciosos do 

que são. 

 

 

2. Os profissionais da equipe de enfermagem muitas vezes acham que você não 

é capaz de entender a explicação médica sobre sua doença, então eles 

simplesmente não se preocupam em explicar. 

 

 

3. Os profissionais da equipe de enfermagem são agradáveis de ter por perto. 

 

 

Número 

Data 

Unidade 

________ 

________ 

________ 

Número de Dias no Hospital 

Admissão Atual 

Número de Internações Hospitalares 

________ 

________ 

________ 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 
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4. A gente se sente à vontade para fazer perguntas aos profissionais da equipe 

de enfermagem. 

 

5. Os profissionais da equipe de enfermagem deveriam ser mais amigáveis do 

que são. 

 

 

6. Os profissionais da equipe de enfermagem conseguem entender como eu me 

sinto. 

 

 

7. Os profissionais da equipe de enfermagem explicam as coisas em uma 

linguagem simples. 

 

 

8. Os profissionais da equipe de enfermagem fazem muitas perguntas, mas 

quando eles recebem a resposta, parece não fazerem nada a respeito. 

 

 

9. Quando eu preciso conversar com alguém, eu posso contar meus problemas 

aos profissionais da equipe de enfermagem. 

 

 

10. Os profissionais da equipe de enfermagem estão muito ocupados no posto 

para perder tempo conversando comigo. 

 

 

11. Eu gostaria que os profissionais da equipe de enfermagem me dessem mais 

informações sobre os resultados do meu exame. 

 

 

12. Os profissionais da equipe de enfermagem fazem questão de me mostrar como 

seguir as orientações médicas. 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 
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13. Os profissionais da equipe de enfermagem estão sempre muito 

desorganizados para aparentar calma. 

 

 

14. Os profissionais da equipe de enfermagem são compreensivos ao ouvir os 

problemas do paciente. 

 

 

15. Os profissionais da equipe de enfermagem dão bons conselhos. 

 

 

16. Os profissionais da equipe de enfermagem realmente sabem do que estão 

falando. 

 

 

17. É sempre fácil entender o que os profissionais da equipe de enfermagem estão 

dizendo. 

 

 

18. Os profissionais da equipe de enfermagem são muito lentos para fazer as 

coisas para mim. 

 

 

19. Os profissionais da equipe de enfermagem não têm paciência suficiente. 

 

 

20. Os profissionais da equipe de enfermagem não fazem corretamente o seu 

trabalho. 

 

 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

TOTALMENTE 

CONCORDO 

 

NÃO TENHO 

OPINIÃO 

DISCORDO DISCORDO 

TOTALMENTE 



138 
 

Anexos 
 

21. Os profissionais da equipe de enfermagem fornecem as orientações na 

velocidade correta. 

22. Eu estou cansado dos profissionais da equipe de enfermagem falarem comigo 

como se eu fosse uma pessoa inferior. 

 

 

23. Só de conversar com os profissionais da equipe de enfermagem já me sinto 

melhor. 

 

 

24. Os profissionais da equipe de enfermagem sempre dão explicações completas 

e suficientes do porquê os exames foram solicitados. 

 

 

25. Os profissionais da equipe de enfermagem são habilidosos ao auxiliar o médico 

nos procedimentos. 

 

 

 

 

Muito obrigada pela sua participação. 
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Fonte: Oliveira AML. Satisfação do paciente com os cuidados de enfermagem: 

adaptação cultural e validação do Patient Safisfaction Instrument [dissertation]. 

Campinas: Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP. 2004. 
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ANEXO 3 – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO 4 – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 
DO CUIDADO DE ENFERMAGEM PARA PACIENTE INTERNADO  
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ANEXO 5 – AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DE 

SATISFAÇÃO DO PACIENTE 

 

 

 


