COMISSÃO PARA A QUALIDADE E SEGURANÇA DO DOENTE
AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO UTENTE 2018
RELATÓRIO
INTRODUÇÃO
O HDFF, EPE tem-se empenhado ao longo do tempo em dar resposta, com qualidade e segurança, às
necessidades e expectativas dos seus utentes. Um dos instrumentos essenciais para tal, é a avaliação da
satisfação do utente.
Em 2017 deu-se um passo em frente e iniciou-se a aplicação de um questionário on line, através da App
do HDFF, enviado a todos os utentes nela registados, que tenham usufruído de um serviço no HDFF, EPE.
Foram enviados 2.699 questionários e conseguiu-se, em 2017, de 21.02 a 31.12, 307 questionários
preenchidos e, em 2018, de 01.01 a 11.11, 444. Assim, até à data, tem-se uma taxa de resposta de cerca
de 28%.
Aumentámos a adesão dos utentes, em cerca de 45%, mas temos de continuar a sensibilizá-los para
podermos aumentar esta percentagem e poder confiar, de uma forma consistente, nos resultados
obtidos. Têm sido realizadas campanhas de promoção da App junto dos utentes e já se solicitou aos
profissionais que fizessem o mesmo, pois é importante chamar a atenção dos mesmos para aderirem a
esta aplicação, expondo as vantagens de a ter no seu telemóvel ou no de um familiar/acompanhante
significativo.
Outra medida de melhoria, já sugerida ao CA, é o questionário poder ser tratado por Serviço prestado
(Consulta Externa, Hospital de Dia, Hospital de Dia da Diabetes, Internamento, UCA e Urgência) e, se
possível, especificar o Internamento (EC, ORT, PED, CIR, MI, EM). Assim, poder-se-ia ter resultados globais
e parcelares, facilitando a identificação das áreas a melhorar.
Para ultrapassar esta situação, os Serviços têm sempre a possibilidade de entregarem ao utente com alta,
em suporte de papel, o questionário aprovado e constante no Guia de Acolhimento do Utente (Intranet Guia.Utente.3).
Por outro lado, para se poder fazer benchmarking, a DGS está a trabalhar num questionário único a aplicar
a nível nacional, tendo o HDFF, EPE contribuído para o desenvolvimento deste, com o envio dos vários
questionários que tem utilizado ao longo do tempo.
A apresentação deste Relatório, a CQSD tem como objetivos conhecer o grau de satisfação dos seus
utentes e identificar áreas de melhoria, tendo em conta as suas necessidades e expectativas. Para tal, irse-á fazer uma abordagem global das 9 áreas questionadas, especificando as primeiras 6 questões.
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QUESTIONÁRIO
O questionário utilizado foi elaborado com base na simplicidade, objetividade, clareza e rapidez no
preenchimento, bem como atendendo a algumas questões legais aparentemente mais pertinentes.
Questionário de Avaliação da satisfação do Utente (App do HDFF)

Conforto das instalações
Limpeza das instalações
Instalações
Limpeza dos sanitários
Calma e silêncio nas instalações
Atendimento

Médicos

Privacidade no atendimento
Confidencialidade da informação clínica prestada pelo profissional de saúde
Simpatia e disponibilidade
Competência profissional
Clareza na informação

Simpatia e disponibilidade
Enfermeiros Competência na prestação de cuidados
Clareza na informação
Simpatia e disponibilidade
Assistentes
Cuidados na prestação e execução das tarefas
operacionais
Prontidão no atendimento
Simpatia e disponibilidade
Assistentes
Prontidão no atendimento
Técnicos
Clareza da informação prestada
Avaliação
global

Classifique o seu nível de satisfação global relativamente ao Hospital.
É sua intenção, caso necessite, voltar a utilizar este hospital?
Recomendava o Hospital a um amigo seu?
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TRATAMENTO E ANÁLISE DOS RESULTADOS
1. Instalações

Neste campo pode-se verificar que 86% dos utentes consideram que as instalações são muito satisfatórias
ou satisfatórias.

A maioria dos utentes (64%) considera satisfatório o conforto das instalações e 25% muito satisfatório.
Relativamente à limpeza, 37% consideram-na muito satisfatória e 59% satisfatória. Também a maioria dos
utentes encontra-se satisfeito ou muito satisfeito com a calma e o silêncio existente nas instalações onde
esteve. A menor percentagem de utentes satisfeitos (50%) e muito satisfeitos (27%) verifica-se na limpeza
dos sanitários.
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2. Atendimento

O atendimento é também encarado pela maioria dos utentes como satisfatório (43%) e muito satisfatório
(48%).

Na análise específica das duas questões colocadas verifica-se que existe uma maior percentagem de
utentes muito satisfeitos (51%) com a confidencialidade da informação clínica relativamente à privacidade
no atendimento (44%). Paralelamente também se verifica que a percentagem de pouco satisfeitos é maior
no que diz respeito à privacidade do que na confidencialidade (2%).
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3. Médicos

A prestação global dos colaboradores médicos é avaliada, na grande maioria, como muito satisfatória
(63%). Apenas 5% refere que não é nada satisfatória.

Tanto a “Simpatia e disponibilidade” como a “Competência profissional” são avaliadas com a mesma
percentagem de muito satisfeitos (65%). Esta percentagem diminui na “Clareza da informação” para 58%,
sendo que é neste item que existe maior percentagem de pouco satisfeitos (5%).
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4. Enfermeiros

Também os colaboradores enfermeiros obtêm uma avaliação de 48% de utentes muito satisfeitos e de
30% satisfeitos. De realçar que existem 17% de utentes que responderam não aplicável, por não terem,
provavelmente, utilizado os serviços dos enfermeiros na sua vinda ao Hospital.

Verifica-se um equilíbrio na avaliação da “Simpatia e disponibilidade”, “Competência na prestação de
cuidados” e na “Clareza na informação”, com percentagens muito semelhantes no item muito satisfeito e
satisfeito (78%, 79% e 77% respectivamente). De realçar que também aqui existem 4% de utentes que
estão pouco satisfeitos com a clareza dos enfermeiros, na informação.
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5. Assistentes Operacionais

Na avaliação deste grupo profissional, verifica-se que a maioria dos utentes considera-se muito satisfeito e
satisfeito (74%), sendo que continua a haver 4% pouco satisfeitos. De realçar que a percentagem de não
aplicável sobe aqui para 20%.

Na avaliação específica dos 3 itens, pode-se constatar que a percentagem de utentes muito satisfeitos é
semelhante na “Simpatia e disponibilidade” e “Cuidados na prestação de cuidados e execução das tarefas”
(35% e 34% respetivamente), mas desce para 30% na “Prontidão no atendimento”, onde também há 5%
de utentes pouco satisfeitos e 4% nada satisfeitos.
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6. Assistentes Técnicos

Também na avaliação deste grupo profissional, se verifica que a maioria dos utentes considera-se muito
satisfeito e satisfeito (84%), sendo que aumenta a percentagem de pouco satisfeitos para 8%. De realçar
que a percentagem de não aplicável é muito menor aqui (4%).

Na avaliação específica dos 3 itens, pode-se constatar um grande equilíbrio na percentagem de utentes
muito satisfeitos e satisfeitos em todos eles (84%, 83% e 85%). De realçar que é este grupo profissional
que obtém maior percentagem de utentes pouco satisfeitos e nada satisfeitos (12%, 13% e 10%).
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7. Nível de satisfação global relativamente ao Hospital

Na avaliação global do Hospital, 44% dos utentes classifica como “Bom”, 29% como “Muito bom” e 6%
“Excelente”. Pode-se concluir que 79% dos utentes avaliam positivamente o Hospital. Contudo há a
realçar uma percentagem de 17% que classifica a prestação do Hospital no seu todo, como “Média” e 4%
como “Má”.
8. Se precisar, é sua intenção voltar a utilizar este Hospital?

É inequívoca a constatação da quase totalidade dos utentes em referir que é sua intenção voltar a utilizar
os serviços do Hospital.
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9. Recomendava o Hospital a um amigo seu?

Também nesta questão, a grande maioria dos utentes recomendaria este Hospital aos seus amigos.
CONCLUSÃO
No geral, pode-se afirmar que o HDFF, EPE tem uma avaliação muito positiva quer da sua prestação de
cuidados quer do desempenho dos seus profissionais.
Os pontos a melhorar, para além da necessidade de aumentar o n.º de utentes registados na App do
HDFF, têm a ver, principalmente, com a área da comunicação – melhorar a “Clareza na informação”
transmitida em todos os grupos profissionais e melhorar ainda os 3 itens: “Simpatia e disponibilidade”,
“Prontidão no atendimento” e Clareza na informação”, no grupo dos Assistentes Técnicos. Também a
“Calma e silêncio nas instalações”, “Limpeza dos sanitários”, Conforto das instalações” e a “Privacidade no
atendimento” carecem de medidas de melhoria.
Relativamente ao instrumento utilizado, poder-se-ia propor abranger os Técnicos de Diagnóstico e
Terapêutica, apesar dos mesmos serem em menor número, mas como há muitos utentes a fazerem
exames e meios complementares de diagnóstico, seria uma mais valia conhecermos a perceção do utente
sobre a sua prestação de cuidados. Contudo, como se aguarda a qualquer momento a normalização deste
instrumento, poderá não ser pertinente alterá-lo nesta altura.
Estima-se, no primeiro trimestre de 2019, atualizar este relatório e fazer a comparação com o período
homólogo para se ter a noção da evolução do grau de satisfação do utente do HDFF, EPE, quer global quer
nos vários itens questionados.
Considera-se importante a posterior divulgação dos resultados finais desta avaliação a todos os
colaboradores, bem como na página eletrónica do HDFF, EPE.
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