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RESUMO 

Este Trabalho Final de Mestrado em Ciências Empresariais tem como objectivo principal 

saber qual é a opinião dos utentes sobre o Serviço Público de Saúde na Região Autónoma da 

Madeira. Para tal, recorremos a realização de um questionário no Hospital Dr. Nélio 

Mendonça no Funchal e posterior análise. Começamos por dar uma definição de Segurança 

Social, descrevemos como ela funciona na Europa e em Portugal e fizemos o seu 

enquadramento com o sector da saúde. Fizemos uma breve descrição do serviço de saúde nos 

continentes americano e europeu, demos uma perspectiva sobre a gestão hospitalar em 

Portugal, a qualidade do serviço do sector da saúde e visamos aspectos mais económicos da 

saúde, tais como as despesas e custos e a sua avaliação económica. 

Palavras-chave: Saúde, Serviço Público de Saúde, Utentes, Despesa, R. A. Madeira. 

ABSTRACT 

This thesis of Master in Corporate Sciences has the main purpose of reveal the users’ opinion 

about the Public Healthcare Service in Madeira. To know about what they think about it, we 

made a questionnaire at Hospital Dr. Nélio Mendonça in Funchal and then we analyze the 

results. We start giving a definition of Social Security and we describe how it works in 

Europe, also in Portugal, then we frame it with the healthcare service. We did a short 

description of the American healthcare services as well the European one. We gave a 

perspective about hospital management in Portugal, the quality of healthcare services and 

some economics aspects of healthcare such as expenses, cost and economic evaluation.  

Keywords: Health, Public Healthcare Service, Users, Expenses, R. A. Madeira.
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1. Introdução 

Este trabalho pretende analisar as perspectivas dos utentes sobre o Serviço Público de Saúde 

na Região Autónoma da Madeira. A escolha deste tema surge na sequência da troca de 

argumentos, verificada no Verão de 2010, entre os defensores do Sistema Nacional de Saúde 

e os seus detractores, que defendem um modelo mais liberal. Esse antagonismo de ideias, 

pode ser transposto a todos os sistemas públicos de saúde, mesmo a nível regional, sendo esse 

o motivo para o tema escolhido para este trabalho.  

O problema central que se coloca é saber se os utentes estão satisfeitos com a forma como o 

sistema funciona e se as perspectivas criadas são satisfeitas. Para esse efeito foi realizado um 

questionário que toca em diversos aspectos, desde as condições do estabelecimento de saúde, 

passando pela qualidade do serviço prestado, pelo tempo de espera; e pelo atendimento e até 

ao fim do processo. 

Vai-se fazer uma abordagem teórica e prática (através do questionário) do problema central, 

com o objectivo de saber se o serviço actual funciona e satisfaz os interesses dos utentes e se 

responde, de maneira adequada, às suas perspectivas. Não foram levadas em consideração as 

perspectivas do pessoal médico, de enfermagem e administrativo porque estes não são o 

objectivo central deste trabalho, apesar de serem elementos fundamentais para o 

funcionamento do sistema público de saúde. 

A questão central da investigação recai sobre a forma como as pessoas vem o serviço público 

de saúde na RAM e se as expectativas criadas pelos utentes são atingidas pelos profissionais 

de saúde. Outra questão importante a salientar é o procedimento existente entre as  

instituições do serviço público, mais precisamente entre centros de saúde e hospitais. 
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Este trabalho está dividido em cinco partes, sendo a primeira a Introdução. A segunda parte é 

constituída pela revisão da literatura, na qual se falará sobre os sistemas de segurança social 

português e europeu, passando pela segurança e saúde pública mundial.  A seguir focamos a 

nossa atenção no serviço de saúde nos Estados Unidos da América e na América Latina, 

dando relevo à gestão hospitalar, à qualidade do serviço prestado na saúde, à despesa e aos 

custos da saúde, concluindo com uma visão mais economicista do sector. 

No terceiro capítulo, referente à metodologia utilizada, será feita uma descrição dos métodos e 

técnicas utilizados para dar resposta às questões centrais da investigação e será explicada a 

razão da escolha do tipo de pesquisa, e como foi feita a respectiva recolha de dados: 

condições, data, hora e local do mesmo.  

No capítulo quatro, justificamos os métodos de análise anunciados, passando de seguida à 

apresentação e apreciação dos dados recolhidos de uma forma clara e objectiva. 

No quinto e último capítulo, serão apresentadas as conclusões finais do trabalho e serão feitas 

as recomendações necessárias para que trabalhos futuros sobre este tema, possam ser 

orientados e consigam responder às questões levantadas. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1 A Segurança Social 

Podemos definir a Segurança Social como o sistema de assistência e protecção que assegura 

um conjunto de benefícios sociais aos utentes (subsídios de desemprego, reformas, abonos 

familiares, saúde, entre outros). A concepção deste tipo de sistemas surgiu durante a Segunda 

Guerra Mundial na Europa, e Portugal a ele aderiu na década de setenta (Infopedia, 2011). 

Existe a garantia que todos os cidadãos têm direito à segurança social, sendo este acesso 

reconhecido pelo sistema e pela Constituição. A segurança social tem por base um conjunto 

de princípios: da universalidade, da igualdade, da solidariedade, da equidade social, da 

diferenciação positiva, da subsidiariedade, da inserção social, da coesão intergeracional, do 

primado da responsabilidade pública, da complementaridade, da unidade, da descentralização, 

da participação, da eficácia, da tutela dos direitos adquiridos e dos direitos em formação, da 

garantia judiciária e da informação (Lei n.º 4/2007). 

O objectivo é garantir o acesso à segurança social ao público em geral, ajudando de forma 

sustentada na melhoria das condições e na defesa do aspecto social, reforçando a equidade e 

promovendo a eficácia do sistema e a sua eficiência administrativa. 

O seu financiamento é suportado pelo Estado e pelas percentagens sobre os rendimentos ou 

proveitos dos trabalhadores dependentes e independentes e pelas pessoas colectivas, criando 

um fundo comum. Mas este financiamento é posto em perigo pelo desemprego, pelo aumento 

da exclusão social, pelo aumento da esperança de vida e pela diminuição da taxa de 

natalidade, ao trazer mais reformados e menos cidadãos a contribuir (Infopedia, 2011). 
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2.2 A Segurança Social e o Sistema de Saúde na Europa 

O sistema de segurança social europeu actual é o resultado duma longa evolução, iniciada nos 

finais do século XIX, e que se caracterizou pela atribuição de subsídios aos mais necessitados 

e aos trabalhadores com mais baixos rendimentos. A segunda fase, começa após a Segunda 

Guerra Mundial, caracterizando-se pela consolidação do sistema e pelo acesso universal dos 

cidadãos aos cuidados de saúde. A terceira fase, começa com as reformas que se sucederam 

na década dos anos setenta e que se notabilizou pela expansão dos serviços médicos a 

segunda, que surge com a crise deste modelo na década dos anos oitenta e da qual se 

destacam o sistema britânico ao criar o inovador NHS cujo acesso aos serviços é um direito 

de cidadania e aos princípios de planificação de saúde nacional e a terceira com a 

predominância neoliberal (Almeida, 2005). 

A Europa teve de lidar com transformações cíclicas profundas desde a nova ordem económica 

mundial, a expansão do bem-estar social e sua posterior crise, passando pela queda do Muro 

de Berlim, até à globalização. Porém o sistema de segurança social sobreviveu a estas 

transformações, evidenciando a sua abrangência e participação visando atingir ganhos de 

eficiência (Lehto e Gonçalves, 2004). 

Na Alemanha, o sistema de segurança social é financiado em partes iguais pelo empregador e 

pelo empregado, sendo assegurada a prestação de benefícios através de um fundo regional ou 

profissional, sendo o sistema gerido pelos agentes cooperativistas em nome do interesse do 

Estado, actuando este como legislador da política social (Giaimo e Manow, 1999). 

O sistema público de saúde no Reino Unido tem por base o NHS, sendo financiado, 

principalmente pelo Estado, de acesso universal e no qual existe igualdade de tratamento, sem 

descurar o controlo da despesa (Blaug, 2005). 
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Existe também um sector privado de saúde no Reino Unido, mas de reduzida dimensão em 

comparação ao NHS (Santias et al., 2004). 

Nos países nórdicos, nomeadamente na Finlândia e na Suécia, os serviços de saúde são de 

acesso universal e tendencialmente gratuito. O sistema finlandês é reconhecido 

internacionalmente como um exemplo a seguir, já que é nos centros locais de saúde da boa 

começa a batalha e com bons resultados, contra as doenças cardiovasculares, fazendo também 

campanhas contra o abuso do álcool e do tabaco e sobre os benefícios para a saúde da boa 

alimentação e da prática regular de exercício físico (Lehto e Gonçalves, 2004). 

O sistema de saúde sueco estabelece como objectivos a atingir a participação e a influência 

das pessoas no meio local, proporcionar segurança económica e social, dar condições de 

segurança às crianças e adolescentes, ajudar à criação de melhores condições de trabalho, 

cooperar no desenvolvimento de produtos ecologicamente sustentáveis e ajudar na melhoria 

da qualidade do meio ambiente. Além disso também pretendem prestar cuidados médicos que 

promovam a saúde, implementar medidas efectivas de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e a gravidez indesejada, informar sobre os benefícios da actividade física, 

incutir os bons hábitos alimentares e fazer campanhas contra o abuso do tabaco e álcool, 

tornar a sociedade livre de drogas ilícitas e do doping, e reduzir os efeitos do jogo compulsivo 

(Ågren, 2006). 

Os PECO são herdeiros do sistema de saúde que vigorava na União Soviética: universal, 

gratuito e totalmente financiado pelo Estado. Após a queda do Muro de Berlim verificou-se 

um aumento do risco de doenças cardiovasculares, devido a mudança nos hábitos alimentares, 

ao aumento do consumo de tabaco e álcool, às diferenças no acesso à saúde e da sua 

qualidade e ao grande desfasamento entre rendimentos familiares (Torres, 2005). 
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2.3 O Sistema Público de Saúde em Portugal 

Em Portugal coabitam três sistemas de saúde pública: O Sistema Nacional de Saúde na esfera 

de Portugal Continental, o Sistema Regional de Saúde da Região Autónoma dos Açores e o 

Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira. Cada um autónomo do outro e 

com a sua própria estrutura organizacional e hierárquica. 

A política de saúde muda no início da década dos 70 quando é lançada a Reforma de Saúde e 

Assistência, no final dessa mesma década é criado o SNS e em 1999 quando é apresentado o 

primeiro plano estratégico de saúde. Antes dessa data, o estado da saúde era retratado pelos 

programas do Governo, assim como as suas linhas orientadoras. (Lehto e Gonçalves, 2004). 

O grande entrave ao desenvolvimento do SNS são os problemas políticos e de financiamento 

criando dificuldades aos utentes no acesso aos serviços de saúde. Um novo problema surgiu, 

ao verificar-se a falta de médicos de família nos centros de saúde. 

Os mesmos autores consideram que os cuidados de saúde primários são prestados nos centros 

de saúde e são da responsabilidade dos profissionais da saúde, médicos e enfermeiros. Outras 

instituições são importantes neste processo, caso dos hospitais para onde são transferidos os 

casos clínicos mais difíceis, para além das Instituições de Solidariedade Social e as ONG que 

são reconhecidas como os representantes principais da comunidade. 

O desenvolvimento verificado no sector da saúde deve-se em parte, à melhoria verificada nas 

condições sociais e de higiene e saúde, entre as quais se destacam as acções de vacinação, o 

melhor ensino e formação na saúde e a melhoria das condições de habitabilidade. O Governo 

português é adepto da ideia de bem-estar social da União Europeia, sendo o seu referente 

quanto às decisões em questões sociais do Estado (Lehto e Gonçalves, 2004). 
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2.4 O Sistema de Saúde nos Estados Unidos da América e na América Latina 

O sistema de saúde norte-americano tem por base o seguro privado de saúde, excepção para 

os seguros Medicare, para os idosos (reformados) e para os incapacitados e o Medicaid para 

os mais necessitados. Quanto à restante população, quem trabalha pode fazer um seguro de 

saúde pelo empregador ou pode fazer um seguro por sua conta e risco, sendo esta uma opção 

cara e talvez a única disponível a todos os cidadãos (Giaimo e Manow, 1999). 

O sistema de saúde na América Latina sofreu uma grande reforma nas décadas de 80 e 90, 

motivadas pelas mudanças políticas e ideológicas. Estas reformas visam atingir a eficiência, a 

efectividade e a capacidade legislativa dos Estados e alcançar os objectivos pretendidos. Não 

sendo um problema novo, a falta de recursos para satisfazer as necessidades de acesso aos 

serviços de saúde está sempre presente no pensamento político e económico (Almeida, 2005). 

A América Latina tem vivido num contexto de mudanças nas suas condições demográficas, 

políticas, económicas, sociais e de desenvolvimento científico e tecnológico, o que implica o 

aumento dos custos com a saúde. Mas a nova sociedade, fruto desses factores, tem levado a 

uma maior instabilidade, aumentando a desigualdade social e diminuindo as condições de 

acesso à saúde (Toraño, 2002). 

No entanto podemos destacar um exemplo positivo nos países da América Latina, neste caso, 

o Brasil. Nesse país foram analisados os dados entre 2002 e 2007, e concluiu-se que a despesa 

do sector da saúde nesse período foi 3,2 vezes superior e a despesa com medicamentos passou 

de 5,4% para 10,7% (Vieira, 2009). É preciso destacar o papel desenvolvido pelo Governo de 

Brasília por ter negociado com a indústria farmacêutica a patente dos medicamentos 

retrovirais, para o combate contra a SIDA, o que permitiu colocar no mercado um genérico 

com os mesmos efeitos terapêuticos e a um preço muito menor  



Capitulo 2  Revisão da Literatura 

  

- 8 - 

2.5 A Segurança e a Saúde Pública Mundial 

O termo “Segurança” é objecto de debate por parte de alguns países desenvolvidos que não se 

entendem quanto ao mesmo. Tendo em conta a evolução dos problemas de saúde mundial 

temos de actuar de forma célere devido a falta de margem para cometer erros. 

A segurança da humanidade depende da segurança, individual e nacional, como plataforma 

para criar as condições a um crescimento sustentado. O conceito de segurança da humanidade 

é diferente do conceito centralizador do Estado porque compreende a protecção dos mais 

desfavorecidos contra a fome, doenças e repressão, a redução do nível de pobreza e o 

“empowerment” das pessoas. As ameaças à segurança da humanidade estão relacionadas com 

a situação económica, a falta de alimentos, a saúde, o ambiente, a perspectiva individual e 

colectiva como um todo (comunidade) e a política (Aldis, 2009). 

Outro conceito importante a destacar é o de bem-estar social o qual depende da felicidade, das 

relações cordiais e da segurança entre as pessoas sendo, essencial para a paz e a segurança, de 

acordo com a OMS (1946 e 2005) apud Aldis (2009). 

As emergências globais devido às alterações na prestação de cuidados médicos e às 

intervenções humanitárias em Estados com instabilidade política, que por vezes tem mais em 

atenção os interesses dos estados interventores do que razões humanitárias, levam a uma 

grande desconfiança por parte dos locais e cria um conflito de interesses, levantando questões 

sobre a neutralidade da missão e a intromissão nos assuntos dos países alvos da intervenção. 

A saúde mundial é uma preocupação da política externa e a intervenção em determinados 

estados, sem o consentimento dos mesmos, com o fim de controlar epidemias, pode ser um 

factor de desestabilização (Aldis, 2009). 
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2.6 A Gestão Hospitalar em Portugal 

O sistema público de saúde em Portugal é percebido como um direito social e cultural, cujo 

acesso é universal e tendencialmente gratuito. Isto leva a necessidade de estabelecer 

prioridades no sector da saúde, com base em critérios de equidade e eficiência, na gestão dos 

recursos financeiros, humanos e materiais.  

Associado a este facto está a procura crescente por serviços de saúde devido ao 

envelhecimento da população, ao surgimento de novas doenças e logo de novos tratamentos e 

medicamentos (Simões e Marques, 2009). Sendo o esgotamento da capacidade hospitalar 

consequência directa do aumento de procura por tratamentos. 

No que diz respeito à gestão dos hospitais públicos portugueses foi verificado que a aplicação 

das práticas de gestão são influenciadas pela necessidade de atingir a eficiência e pelas 

pressões política, legal, social ou cultural exercidas pelos órgãos institucionais. Esta aparente 

contradição atribui uma certa lentidão de actuação aos instrumentos de gestão e permitiu a 

continuação da ineficiência e do desperdício na saúde.  

Um factor em destaque no sector da gestão dos hospitais é a forma como é feito o tratamento 

do lixo hospitalar. Estamos de estar cientes do perigo que este tipo de lixo representa para o 

ambiente e para a saúde pública desde a existência de vírus contagiosos, passando por 

produtos tóxicos ou químicos perigosos, instrumentos cirúrgicos utilizados, agulhas ou até 

produtos radioactivos (Ferreira e Teixeira, 2010). Estes detritos têm de ser tratados por 

equipas dedicadas e especializadas tendo por base a boa gestão, o planeamento criterioso, a 

organização sensata, uma legislação sustentada, financiamento adequado e participação total 

do pessoal especializado, de acordo com a OMS (2005) apud Ferreira e Teixeira (2010). 
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2.7 A Qualidade da Saúde 

A qualidade do serviço público de saúde pode ser acedida através das políticas aplicadas, da 

informação disponível e dos programas implementados, sendo os esforços para a sua melhoria 

e implementação reconhecidos pelos utentes. A eficácia deste processo tem trazido algumas 

melhorias ao serviço prestado. Apesar de aliciante, não é fácil de implementar porque falta 

suporte teórico, investigação, factos testemunhais e experiência (Derose et al., 2002). 

A qualidade do serviço de saúde pode ser definida como o grau de satisfação do indivíduo e 

da população, que aumenta a esperança do tratamento ser bem sucedido e de ser 

acompanhado por profissionais com conhecimentos sólidos e consistentes, de acordo com The 

Institute of Medicine dos EUA (1990) apud Derose et al. (2002). 

A avaliação da qualidade no serviço público consiste em conseguir satisfazer os objectivos 

colectivos da população ou de um grupo de pessoas, enquanto que a avaliação do desempenho 

será calculada pelos objectivos alcançados pela organização podendo incluir indicadores de 

qualidade e rácios custo/eficiência. Os indicadores da qualidade do serviço público de saúde 

são medidas quantitativas sobre as capacidades, processos e resultados do exercício normal de 

actividade (Derose et al., 2002). 

Os pré-requisitos que permitem estabelecer o contexto e os limites do que pode ser definido 

como avaliação da qualidade do serviço público de saúde, são a informação disponível, os 

programas implementados e as políticas aplicadas. O futuro do serviço público de saúde tem 

por base três funções centrais: a avaliação, a monitorização e a análise do estado de saúde das 

populações, através da formulação e promoção de discussões públicas e debates científicos 

sobre as políticas de saúde pública e garantir o acesso universal aos utentes, de acordo com 

The Institute of Medicine dos EUA (1988) apud Derose et al. (2002). 
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2.8 Despesas e Custos na Saúde 

O serviço de saúde é um sistema complexo e o seu melhoramento começa a partir de um 

sistema adaptado e integrado de métodos onde o conhecimento contínuo dos agentes de 

saúde, quer sejam prestadores ou utilizadores do serviço, trabalham em conjunto para criar 

um agregado complexo, centrado na actividade humana e que depende da informação, da 

tecnologia e do conhecimento. O sector da saúde é um conjunto integrado e adaptado de 

pessoas com os seus comportamentos, valores e conhecimentos, de processos de colaboração 

e de serviços e bens, tais como: software e hardware até às suas próprias infra-estruturas, 

como os edifícios hospitalares (Tien e Goldschmidt-Clermont, 2009). 

Existe uma maior preocupação do Estado em tornar a prestação dos serviços de saúde mais 

eficaz e eficiente, quer na racionalização dos custos, quer na gestão dos recursos disponíveis 

de uma forma mais racional e rigorosa. Nos últimos anos foi tomada a opção de tornar os 

hospitais em empresas, visando um melhor desempenho económico e financeiro. Em 2002 

foram transformados 31 hospitais em SA das 34 unidades do SPA existentes. Em Junho de 

2005, essas SA nascidas em 2002 passam a EPE, visando uma gestão mais virada para a 

vertente empresarial, combinando a gestão eficiente e a satisfação do utente. No final de 2005, 

são convertidos mais dois hospitais em hospitais-empresas (Franca e Monte, 2010). 

Toda a reforma do sistema hospitalar visa a redução da despesa e a melhoria da eficiência 

face aos fracos recursos e à contenção de custos. Uma forma de contornar a precária situação 

financeira é encontrar uma forma dos utentes pagarem parte da consulta num hospital público 

surgindo a cobrança de taxas moderadoras, que visam financiar parte da despesa e 

racionalizar o acesso aos serviços médicos hospitalares (Urrea, 2007). 
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2.9 Avaliação Económica da Saúde 

O aumento da esperança de vida, a redução da taxa de mortalidade infantil e de doenças 

transmissíveis, o surgimento de novas doenças e o ressurgir de doenças (consideradas como 

controladas) e o maior peso das doenças crónicas e degenerativas são alguns dos factores que 

fazem com que o desenvolvimento tecnológico destinado à prevenção e ao diagnóstico de 

doenças e ao desenvolvimento de novos medicamentos estabeleça a diferença entre o que a 

medicina consegue fazer e o que é economicamente viável (Mejia, 2008b).  

A Economia como ciência pode ajudar outras ciências, caso da Medicina, prestando 

informação para a melhor aplicação dos recursos e satisfação dos objectivos propostos, caso 

do plano do investimento necessário para atingir um objectivo e os benefícios que dele 

podemos retirar. Isto pode ser feito através das análises de efectividade, custo-utilidade e 

custo-benefício, sem abandonar os aspectos da metodologia que tem a ver com custos, 

medição da efectividade e análise incremental. 

A análise custo-benefício é um método mais acordo com a economia do bem-estar pois, tem 

por base as políticas implementadas e que são comparadas aos custos necessários para atingir 

os resultados desejados, os chamados benefícios e custos sociais. A análise da efectividade 

em relação ao custo não é fácil de obter porque os resultados só se manifestam anos mais 

tarde. Quanto à análise custo-utilidade tem preocupações de bem-estar social e da eleição 

individual pelo tratamento a seguir e mede o custo incremental de tratamentos e 

medicamentos substitutos. Com isso temos o resultado de quanto podemos obter numa 

perspectiva racional e do custo adicional por cada unidade adicional de ganho, caso do 

aumento da esperança de vida (Mejia, 2008c). 
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3. Metodologia 

3.1 Métodos e Técnicas Utilizados 

A questão central deste trabalho é saber o nível de satisfação dos utentes, em relação ao 

serviço que lhes foi prestado e o método encontrado para avaliar essa sensibilidade, foi 

através da realização de um questionário. 

Para a realização deste trabalho foram escolhidos dois métodos de investigação: o primeiro, 

começa com a procura e escolha de artigos e textos científicos relacionados com a área da 

saúde, de seguida a consulta de dados estatísticos da OMS relativos à saúde em Portugal e por 

último, a procura de dados estatísticos sobre a saúde na RAM, nomeadamente no portal 

oficial da Direcção Regional de Estatística da Madeira. O segundo método escolhido foi o de 

efectuar um questionário, interpelando de forma directa os utentes atendidos no Hospital Dr. 

Nélio Mendonça no Funchal. 

Na investigação efectuada encontrámos que em 2009, a rede regional de saúde da Madeira era 

constituída por sete hospitais (seis particulares e um centro hospitalar público, neste caso, o 

Centro Hospitalar do Funchal), treze centros de saúde (oito com serviço de urgências, dois 

destes com internamento) e trinta e oito extensões (DREM, 2011). 

Em relação ao estabelecimento de relações com os outros sistemas públicos de saúde 

existentes em Portugal, ela é nula em relação ao Serviço Regional de Saúde da RAA mas 

muito próxima com o SNS. Quando o utente tem de ser reencaminhado por ordem médica, 

para um hospital do SNS, por falta de meios técnicos ou humanos na RAM, todas as despesas 

de deslocação do utente serão assumidas pelo Serviço Regional de Saúde EPE, inclusive as de 

transporte e estadia (Despacho n.º 8/2007). 
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Quando o utente por opção própria, recorrer à prestação de cuidados privados de saúde fora 

da RAM, suportando as respectivas despesas, terá de pedir à Direcção Regional de Gestão e 

Desenvolvimento dos Recursos o reembolso das mesmas de acordo com as comparticipações 

legalmente previstas. Sendo de extrema importância a apresentação da declaração sob 

compromisso de honra do director clínico dos cuidados hospitalares do Serviço Regional de 

Saúde EPE, como prova da inexistência de meios técnicos ou humanos, que justifiquem a 

deslocação do utente para fora da RAM (Despacho n.º 8/2007). 

No que diz respeito as parcerias estratégicas estabelecidas, nomeadamente com o sector 

privado e em particular com as clínicas da RAM, os acordos estabelecidos visam as análises 

de clínica geral e de especialidade, casos da medicina física e de recuperação, anatomia 

patológica, gastroenterologia, cardiologia e radiologia. 

A qualidade do serviço público de saúde na RAM pretende atingir a excelência, através da 

melhoria contínua do serviço, estando associada a um serviço mais humano e profissional 

(através da valorização pessoal e profissional), acompanhada por melhorias tecnológicas num 

ambiente agradável, confortável e que inspira confiança; com o objectivo de prestar cuidados 

de saúde mais condignos, satisfazendo as necessidades e expectativas dos utentes, 

assegurando o seu bom funcionamento, ao disponibilizar os meios logísticos, operacionais e 

informáticos e promovendo a melhoria continua da eficácia (SESARAM, 2011a). 

A qualidade do Serviço Regional de Saúde é certificada pelo Caspe Healthcare Knowledge 

(CHKS) tendo sido alcançada pelo Hospital Central do Funchal em Outubro de 2008 e 

posteriormente, em 2009, galardoado com o prémio “CHKS Quality Improvement Award”, 

como um dos “Top Hospital Awards”, estando já acreditados alguns Centros de Saúde 

regionais e em curso a acreditação de outros (SESARAM, 2011b). 
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Por último, consultamos os dados estatísticos da OMS relativos a percentagem do PIB 

destinados à despesa na saúde em Portugal e verificamos que este valor tem vindo a aumentar 

desde 1995, ano em que atingiu os 7,8%; entre 1996 a 1998 manteve-se nos 8%; no ano de 

1999 alcançou os 8,2%; entre 2000 e 2001 fixou-se nos 8,8%; em 2002 aumentou para os 9%; 

em 2003 verificou-se uma subida para os 9,7%; em 2004 situou-se nos 10%; em 2005 atingiu 

os 10,2%; em 2006 verificou-se um decréscimo para os 9,9%; em 2007 alcançou os 10% e em 

2008 apresentou uma ligeira subida até os 10,1% do PIB (OMS, 2011). 

 

 

3.2 Recolha de Dados 

A recolha de dados foi feita no exterior do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde participaram 

de forma voluntária e aleatória, trinta e três utentes com idade igual ou superior a dezoito 

anos, sendo condição indispensável para a sua participação, o facto de terem sido atendidos na 

referida unidade hospitalar entre as nove e as dezassete horas do dia 24 de Maio de 2011. 

A opção tomada de fazer um questionário surgiu, por esta ser uma forma directa de conhecer 

a opinião dos utentes, logo após a saída e quando ainda estão vivos na memória, todos os 

passos percorridos ao longo do processo, tendo sido feito no exterior do referido hospital, fora 

de um ambiente que poderia influenciar as respostas e desvirtuar o sentido das mesmas. 

O questionário (apresentado no Anexo A) é composto por vinte e cinco perguntas fechadas, 

cujo objectivo é tornar mais fácil e rápido o seu preenchimento e o seu tempo de duração 

variava entre os oito e os dez minutos. 
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O questionário foi elaborado com base no conhecimento que o investigador tem da população 

da RAM e também na documentação encontrada em Entidade Reguladora da Saúde (2011), 

Ministério da Saúde (2011) e Hespanhol et al. (2005). 

Quanto às questões que foram colocadas no questionário elas eram de escolha entre duas 

opções, tipo “sim ou não”, ou de escolha múltipla. Na elaboração deste questionário foram 

tidas em conta cinco grupos de questões: o primeiro diz respeito aos dados pessoais dos 

inquiridos (idade, sexo e lugar de residência), o segundo é referente ao funcionamento do 

hospital, o terceiro destina-se a saber a opinião dos utentes em relação ao desempenho dos 

profissionais da saúde, o quarto pretende saber qual é a opinião dos utentes sobre as condições 

de higiene do hospital, o quinto refere-se ao funcionamento do sistema de saúde e o sexto é 

relativo à qualidade do serviço prestado. 

No questionário foram colocadas questões sobre o funcionamento interno do hospital (quanto 

tempo esteve a espera para ser atendido, se já tinha sido consultado anteriormente nesse 

mesmo hospital e quantas vezes) e foram levantadas três questões relativas ao desempenho 

dos profissionais do referido hospital. Cada questão levantada, dizia respeito a uma das 

categorias profissionais que lidam directamente com os utentes, isto é, médicos, enfermeiros e 

pessoal administrativo. 

Quanto à qualidade do serviço prestado no hospital foi colocada uma questão, surgindo uma 

segunda pergunta que pode ser considerada como sequência da primeira, visto que, por vezes 

as reclamações surgem devido ao serviço não satisfazer as necessidades nem as expectativas 

criadas pelos utentes. 

Para concluir, podemos referir que o presente estudo leva-nos então a identificar como 

pergunta de pesquisa: 
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• Qual o nível de satisfação dos utentes, em relação ao serviço que lhes foi prestado no 

Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal? 

A resposta a esta questão será apresentada nos capítulos seguintes, através da apresentação e 

análise das respostas recolhidas. 
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4. Apresentação  e Análise dos Dados 

4.1 Tipo de Pesquisa 

Os tipos de pesquisa utilizados neste trabalho foram a investigação literária, para adquirir 

conhecimento dos trabalhos desenvolvidos na área da saúde, a realização de um questionário 

aos utentes do Serviço Regional de Saúde, para saber a sua opinião sobre o serviço prestado, 

de uma forma directa e sem qualquer interferência ou influência de terceiros, e por último, a 

busca nos portais oficiais do SESARAM, da DREM e da OMS. 

O trabalho de investigação literária apresentado tem por base artigos científicos, enquanto que 

o trabalho de pesquisa na Internet, nos portais oficiais referidos, conseguiu dados importantes 

para a elaboração e conclusão deste trabalho. 

O questionário realizado, constitui o trabalho de campo efectuado, tendo o mesmo conseguido 

criar uma relação de confiança entre os utentes e o investigador, e desta forma as respostas às 

questões colocadas surgem de uma maneira mais espontânea e natural, muitas das vezes 

seguidas por comentários e pequenas conversas. 

Ao serem abordados para responderem ao questionário, os utentes tinham um certo receio e 

alguma resistência, e por vezes deparávamos com situações de total rejeição à participação. 

Porém na generalidade dos casos houve uma grande colaboração dos inquiridos, aproveitando 

esta oportunidade para deixar o meu agradecimento público a todos os participantes. 

As condições de realização do questionário foram excelentes devidas as boas condições 

climatéricas verificadas nesse dia. O questionário foi efectuado no exterior do Hospital Dr. 

Nélio Mendonça no Funchal, sem que se verificasse qualquer perturbação imprevista.  
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A opção por fazer o inquérito no exterior do referido hospital deveu-se ao facto de, o utente já 

ter passado por todo o processo e assim poder dar a sua opinião de uma forma mais 

verdadeira e consistente. 

 

 

4.2 Apresentação e Análise dos Dados 

O número de participantes no inquérito foi de trinta e três, todos eles, maiores de idade, de 

ambos os sexos, escolhidos de forma aleatória e que quisessem participar de forma voluntária, 

sempre que cumprissem com a condição indispensável, de terem consulta marcada e tivessem 

sido atendidos durante o período compreendido entre as nove e as dezassete horas do dia vinte 

e quatro de Maio de dois mil e onze. 

A realização da maioria dos questionários, vinte e sete, aconteceu durante o período 

compreendido entre as nove e as catorze horas, sendo os restantes efectuados entre as catorze 

e as dezassete horas, visto que, as consultas externas do hospital se realizam maioritariamente 

durante o período da manhã. 

Ao questionário responderam vinte e oito mulheres e cinco homens, representando 84,85% e 

15,15% dos inquiridos, respectivamente. 

No que diz respeito à idade dos inquiridos, 12,12% das pessoas tinham idade compreendida 

entre os dezoito e os trinta e três anos, 24,24% tinham entre os trinta e quatro e os quarenta e 

nove anos, 36,37% tinham idade entre os cinquenta e os sessenta e cinco anos e 27,27% 

tinham mais de sessenta e cinco anos.  
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Quanto ao local de residência, 54,55% dos inquiridos eram residentes no Funchal, 12,12% 

residiam na Zona Oeste, 18,18% tinham residência na Zona Este e 15,15% habitavam na 

Costa Norte da Madeira. De salientar que durante o decurso do inquérito não foi possível 

inquirir qualquer residente da ilha do Porto Santo. Em relação ao lugar ao qual os utentes se 

dirigem em primeiro lugar quando precisam de um médico, 69,7% responderam que vão ao 

centro de saúde enquanto, 30,3% vão em primeiro lugar às urgências do hospital. 

Ao questionarmos os inquiridos sobre o motivo fundamental de irem às urgências do hospital, 

66,67% dos inquiridos responderam que era por estarem muito doentes, enquanto 3,03% 

afirmaram que foram porque não conseguiram consulta, 21,21% responderam que era para ter 

melhor tratamento e 9,09% dos utentes disseram que só iam lá em último recurso. 

Ao perguntar se era fácil deslocar-se até o hospital, 81,8% responderam afirmativamente 

enquanto 18,2% responderam de forma negativa. Quanto ao meio de transporte utilizado, 

66,67% dos inquiridos usaram o transporte público, 27,27% usaram o seu próprio carro, 

3,03% vieram de ambulância e 3,03% vieram de táxi. 

Todos os inquiridos responderam que esta não era esta a sua primeira consulta neste hospital e 

quanto ao número de vezes que tinham estado lá durante o ano passado, 21,21% responderam 

que não estiveram no hospital o ano transacto, 33,33% tinham estado lá uma ou duas vezes, 

sendo esta a resposta mais vezes indicada pelos inquiridos, 15,15% tinham ido entre três e 

cinco vezes e 30,3% estiveram mais do que cinco vezes. 

Quanto ao tempo que os utentes tiveram de aguardar, ele variou entre as três e as duas horas 

para 12,12% dos inquiridos, enquanto 48,48% esperaram entre duas e uma hora e 39,39% 

esperaram menos de uma hora para serem atendidos. 
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No que diz respeito à avaliação dada aos médicos: 30,3% dos inquiridos responderam que ela 

era muito boa, 60,6% consideram-na boa e 9,09% pensam que o desempenho do médico foi 

razoável. Quanto à avaliação do trabalho do pessoal de enfermagem, 24,24% dos inquiridos 

classificaram-na como muito boa, 66,67% disseram que era boa, 6,06% pensam que era 

razoável e 3,03% consideram-na pouco adequada. Em relação a classificação dada ao pessoal 

administrativo é de muito bom para 11,54% dos inquiridos; bom para 57,69%; razoável para 

23,08% e 7,69% não lhe atribuiu qualquer classificação porque os utentes não mantiveram 

qualquer contacto com estes. 

Quanto à limpeza das instalações hospitalares, 11,54% dos inquiridos, acharam que era muito 

boa, 46,15% classificaram-na como boa, 34,62% consideraram-na como razoável e 7,69% 

definiram-na como pouco adequada. 

Quanto ao horário das consultas, 3,85% dos inquiridos definiram-no como muito bom, 

46,15% consideraram-no como bom, 42,31% classificaram-no como razoável e 7,69% 

disseram que era mau. 

Em relação ao tempo que decorreu entre a marcação da consulta e a consulta propriamente 

dita, 8% dos inquiridos fez a sua marcação há mais de um ano, 16% entre um ano e 6 meses, 

4% entre 6 e 3 meses e 72% marcaram a sua consulta há menos de 3 meses. Em relação às 

consultas, 40% foram marcadas pelo médico do centro de saúde, 56% das consultas foram 

marcadas no próprio hospital e 4% das consultas foram marcadas por um médico particular.  

Em relação ao número de vezes que o inquirido teve de deslocar-se ao hospital para marcar a 

sua consulta, 92% disse que só o fizeram uma única vez, enquanto 4% tiveram de ir ao 

hospital duas vezes para fazer a marcação e os restantes 4% tiveram de ir mais de três vezes 

ao hospital para fazer a marcação da consulta. 
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Quanto ao tempo que tiveram de esperar para marcar a consulta, 64% dos inquiridos disseram 

que foi menos de quinze minutos, 24% tiveram de esperar entre quinze e trinta minutos, 4% 

esperaram entre trinta e sessenta minutos e os restantes 8% esperaram mais de uma hora. 

Ao perguntarmos qual deveria ser o melhor horário para as consultas, 25% dos inquiridos 

responderam que deveriam ser só de manhã, 70,83% disseram que deveriam ser de manhã e 

tarde e 4,17% responderam que deveriam ser só de tarde. 

Ao perguntarmos sobre o tratamento recebido e como o classificariam, obtivemos as 

seguintes respostas, 16,66% acharam que foi muito bom, 75% disseram que tinha sido bom, 

4,17% consideram-no razoável e os restantes 4,17% acharam que tinha sido pouco adequado. 

Quando questionados sobre onde seriam feitos os exames ou análises que o médico mandou 

fazer, 73,9% dos inquiridos responderam que podiam ser feitos no mesmo hospital, 4,35% 

disseram que seriam feitos noutro hospital, 8,7% disseram que seriam feitos num laboratório, 

8,7% responderam que seriam feitos numa clínica e os restantes 4,35% disseram que não 

tinham exames ou análises para fazer. 

Em relação ao tempo que os inquiridos estiveram há espera para validar as suas receitas 

médicas, análises ou exames, 78,26% responderam que demoraram menos de quinze minutos, 

17,39% esperaram entre 15 e 30 minutos e 4,35% tiveram de esperar mais de uma hora. 

Quanto a qualidade outorgada pelos inquiridos ao serviço do hospital, para 8,7% era muito 

boa, 56,52% acharam-na boa e os restantes 34,78% consideraram-na razoável. 

Finalmente, em relação ao facto de alguma vez o inquirido ter apresentado uma reclamação 

verbal ou escrita a totalidade dos inquiridos respondeu que nunca o tinha feito.
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5. Conclusões e Recomendações 

5.1 Conclusões  

Neste trabalho pretende-se dar a conhecer a opinião dos utentes sobre o Serviço Público de 

Saúde na RAM. Para tal foram utilizadas duas formas de investigação: a primeira, teórica e a 

segunda, prática, o chamado trabalho de campo, onde foi feita a recolha de dados através da 

realização de um questionário aos utentes do serviço público de saúde regional. 

Na investigação teórica realizada foi dado relevo à investigação efectuada sobre o sector da 

saúde em Portugal e aos artigos científicos referentes à segurança e sua ligação à saúde 

pública mundial. A partir deste ponto, foi abordado o tema da saúde por países e respectivos 

continentes e acabamos com uma óptica no âmbito da gestão e da economia, nomeadamente 

no que diz respeito à gestão hospitalar, às despesas e custos na área da saúde e à avaliação 

económica da saúde. 

Destaque para a existência em Portugal de três sistemas de saúde pública, para os artigos que 

referem os diversos sistemas de saúde pública que coabitam na Europa, para o sistema de 

saúde nos EUA e as suas notórias discrepâncias no acesso e atendimento ao mesmo e as 

constantes reformas do sistema de saúde verificadas na América Latina. É de referir a 

importância dos dados revelados pelas estatísticas da OMS, em que verificamos que o peso da 

despesa na saúde em Portugal entre 1995 e 2008 tem vindo a aumentar, acima dos 8% do PIB 

em 1995 e ultrapassando os 10% (10,2% registados em 2005). 

No trabalho de campo foi feita a recolha de dados através da realização de um questionário 

composto por vinte e cinco perguntas de escolha múltipla, tendo o inquirido total liberdade de 

resposta.  
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Quanto ao questionário propriamente dito, destacam-se a grande participação feminina, e a 

participação dos inquiridos com idade entre os cinquenta e os sessenta e cinco anos, os mais 

participativos, em contraste com a faixa etária mais nova, entre os dezoito e os trinta anos, os 

menos participativos. 

As respostas da larga maioria dos inquiridos indicam que, são residentes no Funchal, vão em 

primeiro lugar ao médico do centro de saúde, dirigindo-se às urgências do hospital por 

estarem bastante doentes, deslocando-se com facilidade até o hospital, utilizando os 

transportes públicos, tendo sido atendidos anteriormente no hospital por mais do que uma 

ocasião e esperando entre uma e duas horas para serem atendidos. 

Quando questionados sobre o desempenho dos médicos, enfermeiros e pessoal administrativo, 

a maioria responde que é bom, sendo o aspecto da limpeza das instalações aquele em que há 

maior dualidade de opiniões (a maioria dos inquiridos diz que é boa, mas a uma pequena 

margem de distância, daqueles que dizem que é razoável), a larga maioria das consultas foi 

marcada à menos de três meses e na maioria dos casos pelo médico do hospital, seguido 

muito de perto pelo número de consultas marcadas pelo médico do centro de saúde. 

A resposta mais assinalada quando questionados sobre a demora na marcação das consultas é 

de menos de quinze minutos, sobre o horário predilecto das consultas é o da manhã e tarde, o 

tratamento e a qualidade do serviço são bons, sendo rápida a validação das receitas, exames 

ou análises e nenhum dos inquiridos apresentou alguma vez, uma reclamação. 

Em relação à pergunta de pesquisa, podemos concluir que, tendo em conta as respostas dadas, 

os utentes do Sistema Regional de Saúde que responderam ao questionário estão satisfeitos 

em relação ao serviço que lhes foi prestado no Hospital Dr. Nélio Mendonça no Funchal. 
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5.2 Limitações do Trabalhos e Recomendações para o Futuro 

As principais limitações encontradas estão relacionadas com o reduzido número de respostas 

ao questionário, e ao facto de o mesmo só ter sido realizado num hospital da Região 

Autónoma da Madeira. 

Como recomendações para trabalhos futuros, podemos apontar em primeiro lugar o 

reproduzir este estudo nos diversos hospitais da RAM, e além disso fazer também 

questionários aos outros intervenientes no processo (médicos, enfermeiros, auxiliares 

administrativos) para saber a sua opinião sobre o mesmo serviço público de saúde. 
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Anexos 

Anexo A – Questionário 

QUESTIONÁRIO SOBRE O SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE NA R.A.M. 

 

 

Assinale com um “X” a sua resposta. 
1. Sexo:   Masculino     Feminino   

 
2. Idade:   Entre 18 e 33 anos    Entre 34 e 49 anos    Entre 50 e 65 anos    

  Mais de 65 anos    

 
3. Onde mora?   Funchal      Zona Oeste      Zona Este    

 Costa Norte da Madeira     Porto Santo    

 
4. Quando precisa de ir ao médico, vai primeiro:  

  Centro de saúde    Urgências do Hospital   

 
5. Quando vai às urgências do hospital é porque:  

 Está muito doente    Não conseguiu consulta     Terá melhor tratamento    

 Devido à hora tardia    Último recurso    

 
6. É fácil deslocar-se até este hospital?   Sim     Não    

 
7. Qual é o meio de transporte utilizado?     Viatura própria   

 Transporte público    Ambulância    Táxi     Outro    

 

8. É a sua primeira consulta neste hospital?   Sim     Não    

 
9. No ano passado, quantas vezes veio a este hospital?  

 0 vezes    1 a 2 vezes     3 a 5 vezes     Mais de 5 vezes   

v.s.f.f. 

O presente questionário faz parte do Trabalho Final de Mestrado em Ciências Empresariais do Instituto 
Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade Técnica de Lisboa, o qual tem por objectivo 
recolher informações acerca do serviço prestado aos utentes do Serviço Público de Saúde na Região 
Autónoma da Madeira. 
O questionário é anónimo e confidencial e só servirá para o estudo académico referido. 
Todas as informações recolhidas serão tratadas com o máximo sigilo. 
Por favor responda às perguntas com sinceridade. A sua opinião é muito importante. 
Obrigado pela sua participação. 
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10. Quanto tempo esteve à espera de ser atendido?  Mais de 4 horas    

Entre 4 e 3 horas     Entre 3 e 2 horas     Entre 2 e 1 horas     Menos de 1 hora    

 
11. Como classifica o trabalho do médico?  Muito Bom    Bom     Razoável    

 Pouco adequado     Mau     Não se aplica   

 
12. Como classifica o trabalho do pessoal de enfermagem?   Muito Bom     Bom    

 Razoável     Pouco adequado     Mau     Não se aplica   

 
13. Como classifica o trabalho do pessoal administrativo?     Muito Bom     Bom    

 Razoável     Pouco adequado     Mau     Não se aplica   

 
14. Como classifica a limpeza das instalações do hospital?   Muito Boa     Boa    

 Razoável     Pouco adequada     Má     Não se aplica   

 
15. Como classifica o horário das consultas?  Muito Bom    Bom     Razoável    

 Pouco adequado     Mau     Não se aplica   

 

16. Há quanto tempo foi marcada a sua consulta?  Mais de 1 ano    

 Entre 12 e 6 meses     Entre 6 e 3 meses     Menos de 3 meses    

 
17. Esta consulta foi marcada pelo médico:  

 Centro de Saúde    Hospital     Particular    

 
18. Quantas vezes teve de vir ao hospital para marcar a consulta?  

 Nenhuma vez     1 vez     2 vezes     3 vezes     Mais de 3 vezes    

 
19. Quanto tempo teve de esperar no hospital para marcar a sua consulta?  

 Menos de 15 minutos     Entre 15 e 30 minutos   

 Entre 30 e 60 minutos    Mais de 1 hora   

 
20. Na sua opinião, qual deveria ser o melhor horário para as consultas?  

 Só de manhã      De manhã e tarde      Só de tarde     

 
21. Como classifica o tratamento que recebeu no hospital?  Muito Bom     Bom    

 Razoável     Pouco adequado     Mau     Não se aplica   

v.s.f.f. 
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22. Os exames ou análises que o médico mandou fazer, podem ser feitos:  Neste hospital    

Noutro hospital      Num laboratório     Numa clínica     Não se aplica    

 
23. Quanto tempo teve de esperar para validar as receitas médicas/exames/análises?  

 Menos de 15 minutos     Entre 15 e 30 minutos   

 Entre 30 e 60 minutos    Mais de 1 hora   

 
24. Como classifica a qualidade do serviço do hospital?   Muito boa     Boa    

 Razoável     Pouco adequada     Má     Não se aplica   

 
25. Alguma vez apresentou uma reclamação verbal ou escrita acerca do hospital ou de algum  
dos elementos que fazem parte dele? 

 Nunca     1 vez     2 vezes     3 vezes     Mais de 3 vezes    

 
MUITO OBRIGADO. 
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ANEXO B – Relatório do Questionário 

Número e percentagem de respostas por cada item: 

1. Sexo:   Masculino  5 (15,15%)   Feminino  28 ( 84,85%) 

 
2. Idade:   Entre 18 e 33 anos  4 (12.12%)  Entre 34 e 49 anos  8 (24,24%) 

  Entre 50 e 65 anos  12 (36,37%)  Mais de 65 anos  9 (27,27%) 

 
3. Onde mora?   Funchal  18 (54,55%)    Zona Oeste  4 (12,12%)   Zona Este  6 (18,18%) 

 Costa Norte da Madeira  5 (15,15%)  Porto Santo 0 

 
4. Quando precisa de ir ao médico, vai primeiro: Centro de saúde  23 (69,7%) 

Urgências do Hospital  10 (30,3%) 

 
5. Quando vai às urgências do hospital é porque:  Está muito doente  22 (66,67%) 

 Não conseguiu consulta  _1 (3,03%)   Terá melhor tratamento  3 (9,,09%) 

 Devido à hora tardia 0 Último recurso  7 (21,21%) 

 
6. É fácil deslocar-se até este hospital?   Sim  27 (81,8%)  Não  6 (18,2%) 

 
7. Qual é o meio de transporte utilizado?  Viatura própria  9 (27,27%) 

Transporte público  22 (66,67%)  Ambulância  1 (3,03%)  Táxi  1 (3,03%)  Outro 0 

 

8. É a sua primeira consulta neste hospital?   Sim 0   Não  33 (100%) 

 
9. No ano passado, quantas vezes veio a este hospital?   0 vezes  7 (21,21%) 

 1 a 2 vezes  11 (33,33%)  3 a 5 vezes  5 (15,15%)  Mais de 5 vezes  10 (30.3%) 

 

 
11. Como classifica o trabalho do médico?  Muito Bom  10 (30,3%)  Bom  20 (60,6%) 

 Razoável  3 (9,09%)  Pouco adequado 0  Mau 0  Não se aplica 0 

 
12. Como classifica o trabalho do pessoal de enfermagem?  Muito Bom  8 (24,24%)

Bom 22 (66,67%) Razoável 2 (6,06%) Pouco adequado 1 (3,03%) Mau 0 Não se aplica 0 

 
13. Como classifica o trabalho do pessoal administrativo?     Muito Bom  3 (11,54%)  

Bom 15 (57,69%) Razoável 6 (23,08%) Pouco adequado 0 Mau 0 Não se aplica 2 (7,69%) 

10. Quanto tempo esteve à espera de ser atendido?  Mais de 4 horas 0 Entre 4 e 3 horas 0 

Entre 3 e 2 horas  4 (12,12%)    Entre 2 e 1 horas  16 (48,48%)    Menos de 1 hora  13 (39,39%) 
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14. Como classifica a limpeza das instalações do hospital?   Muito Bom  3 (11,54%) 

Bom 12 (46,15%) Razoável 9 (34,62%) Pouco adequado 2 (7,69%) Mau 0 Não se aplica 0 

 
15. Como classifica o horário das consultas?    Muito Bom  1 (3,85%)   Bom  12 (46,15%) 

 Razoável  11 (42,31%)  Pouco adequado 0  Mau  2 (7,69%)  Não se aplica 0 

 
16. Há quanto tempo foi marcada a sua consulta?  Mais de 1 ano  2 (8%) 

Entre 12 e 6 meses  4 (16%)  Entre 6 e 3 meses  1 (4%)   Menos de 3 meses  18 (72%) 

 
17. Esta consulta foi marcada pelo médico:  

 Centro de Saúde  10 (40%)  Hospital  14 (56%)  Particular  1 (4%) 

 
18. Quantas vezes teve de vir ao hospital para marcar a consulta?  

 1 vez  23 (92%)  2 vezes  1 (4%)   3 vezes 0  Mais de 3 vezes  1 (4%) 

 
19. Quanto tempo teve de esperar no hospital para marcar a sua consulta?  

 Menos de 15 minutos  16 (64%)  Entre 15 e 30 minutos  6 (24%) 

 Entre 30 e 60 minutos  1 (4%)  Mais de 1 hora  2 (8%) 

 
20. Na sua opinião, qual deveria ser o melhor horário para as consultas?  

 Só de manhã  6 (25%)   De manhã e tarde  17 (70,83%)     Só de tarde   1 (4,17%) 

 
21. Como classifica o tratamento que recebeu no hospital?   Muito Bom  4 (16,67%)  

Bom  18 (75%) Razoável  1 (4,17%) Pouco adequado  1 (4,17%) Mau 0 Não se aplica 0 

 
22. Os exames ou análises que o médico mandou fazer, podem ser feitos: 

Neste hospital  17 (73,9%)    Noutro hospital  1 (4,35%)      Num laboratório  2 (8,7%)  

 Numa clínica  2 (8,7%)   Não se aplica  1 (4,35%) 

 
23. Quanto tempo teve de esperar para validar as receitas médicas/exames/análises?  

 Menos de 15 minutos  18 (78,26%)  Entre 15 e 30 minutos  4 (17,39%) 

 Entre 30 e 60 minutos 0  Mais de 1 hora  1 (4,35%) 

 
24. Como classifica a qualidade do serviço do hospital?  Muito Boa  2 (8,7%)  

 Boa  13 (56,52%) Razoável  8 (34,78%) Pouco adequado 0 Mau 0 Não se aplica 0 

 
25. Alguma vez apresentou uma reclamação verbal ou escrita acerca do hospital ou de algum 
dos elementos que fazem parte dele? 
 Nunca  23 (100%)  1 vez 0  2 vezes 0  3 vezes 0  Mais de 3 vezes 0 

 


