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APRESENTAÇÃO 

 

Gestão em saúde: Determinantes organizacionais e  

individuais dos resultados em contexto hospitalar 

 

Tania Gaspar Sintra dos Santos 

 

As organizações de saúde do Sistema Nacional de Saúde (SNS) são complexas e estão 

em constante interação dinâmica com múltiplos fatores, que incluem fatores políticos, 

ambientais, societais, legais, organizacionais, recursos humanos, doentes e outros 

stakeholders.  

A presente investigação pretendeu estudar três organizações do SNS e através destas 

identificar e caracterizar os fatores das organizações de saúde e os fatores relacionados 

com os profissionais, e compreender a sua influência nos resultados de desempenho 

económico e financeiro e nos resultados relacionados com os próprios profissionais e 

com os doentes.  

O estudo foi desenvolvido em três fases e utilizou uma metodologia mista, recorrendo a 

métodos quantitativos e qualitativos, triangulando e integrando informação recolhida 

através de diversos métodos e multi-informantes. Uma primeira fase recorreu a métodos 

qualitativos, entrevistas a 15 especialistas na área da gestão e saúde pública. Esta fase 

teve como objetivo a obtenção de informação por parte dos participantes acerca dos 

fatores relacionados com as organizações, com os profissionais e com os doentes a 

incluir no estudo quantitativo, assim como, a recolha de informação sobre questões 

metodológicas a implementar na fase subsequente do estudo. Numa segunda fase, foi 

realizado um estudo quantitativo onde foram recolhidos dados através de questionários 

junto de diversas fontes para melhor compreender e caracterizar os fatores em estudo 

relacionados com as organizações, com os profissionais e com os doentes (32 

administradores hospitalares e diretores clínicos, 470 profissionais de saúde e de 768 

doentes). Para testar o modelo integrado de avaliação das organizações de saúde 

recorreu-se à path-analysis. Numa terceira fase a informação sistematizada dos 

resultados obtidos e o modelo compreensivo identificado foram enviados para os 

especialistas de modo a obter discussão da informação recolhida, com o objetivo de 



 

 

elaborar recomendações para a gestão das organizações de saúde e para as políticas 

de gestão em saúde, recorrendo ao método delphi junto de 45 especialistas na área da 

gestão e saúde pública.  

Os resultados obtidos podem ser organizados em três grupos: 1) resultados 

aprofundados acerca das características da cultura organizacional das organizações de 

saúde, da qualidade de vida dos profissionais de saúde, dos riscos psicossociais do 

trabalho, da gestão de desempenho, da satisfação dos profissionais, da satisfação dos 

doentes e dos resultados de desempenho económico e financeiro nas três organizações 

de saúde envolvidas; 2) modelo integrado que inclui a força e sentido das inter-relações 

entre inputs, processos e outcomes nas organizações de saúde; 3) construção de uma 

carta de consenso acerca dos  fatores que influenciam os resultados e a qualidade das 

organizações de saúde, sugestões de melhoria da qualidade das organizações de 

saúde e passos para a mudança. 

Os resultados revelam que a Cultura Organizacional (CO) apresenta uma relação 

positiva com a Qualidade de Vida (QV) dos Profissionais e a Gestão do Desempenho 

(GD) dos Profissionais e uma relação negativa com os Riscos Psicossociais do Trabalho 

(RPT). Verifica-se, ainda, relação da CO com a Satisfação dos Doentes (SD), com a 

Satisfação dos Profissionais (SP) e resultados de desempenho económico e financeiros 

(RDEF). Na relação entre os Processos e os Resultados, encontram-se relações 

significativas entre a GD e a SP e os RPT e a SP. Ao nível dos Resultados verifica-se 

uma relação significativa entre os RDEF e a SD. 

Considera-se que o presente estudo contribui para um conhecimento mais aprofundado 

dos fatores que influenciam a qualidade das organizações de saúde e respetivos 

resultados e produz recomendações para que as organizações de saúde façam face 

aos atuais desafios. Foi utilizada no estudo uma perspetiva sistémica, multidimensional 

e integradora para caracterizar e compreender os fatores, atores e respetivas relações 

e influências nas organizações de saúde do SNS, ao nível político, organizacional, dos 

recursos humanos, dos resultados associados aos profissionais, aos doentes e de 

desempenho económico e financeiro. 

Como produto obtivemos um modelo compreensivo de diagnóstico dos fatores que 

influenciam os resultados nas organizações de saúde e método de avaliação integrado 

que permite a avaliação e monitorização regular das organizações de saúde do SNS, 



 

 

nomeadamente em caso de implementação das medidas de melhoria e 

consequentemente apoiar um processo de governance baseado na evidência. 

São, ainda, apresentadas e discutidas recomendações e pistas para a ação para os 

gestores e para a melhoria contínua e sustentável das organizações de saúde do SNS 

Palavras-chave: Organizações de Saúde; Governance; Gestão Organizacional; Gestão 

de Recursos Humanos; Avaliação. 

 
 

  



 

 

  



 

 

PRESENTATION 

 

Health management: Organizational and 

individual determinants of the outcomes in hospital context 

 

Tania Gaspar Sintra dos Santos 

 

National Health System (NHS) health organizations are complex and in constant 

dynamic interaction with multiple factors, including political, environmental, societal, 

legal, organizational, human resources, patients, and other stakeholders.  

This research aimed to study three NHS organizations and through them identify and 

characterize the factors of health organizations and factors related to professionals and 

understand their influence on economic and financial performance results and results 

related to the professionals and to the patients.  

The study was developed in three phases and used a mixed methodology, using 

quantitative and qualitative methods, triangulating, and integrating information gathered 

through different methods and multi-informants. 

A first phase resorted to qualitative methods, interviews with 15 specialists in the field of 

management and public health. This phase aimed at obtaining information from experts 

about factors related to organizations, professionals, and patients to be included in the 

quantitative study, as well as collecting information on methodological issues to be 

implemented in the subsequent phase of the study. In a second phase, a quantitative 

study was conducted where data were collected through questionnaires from various 

sources to better understand and characterize the factors in study related to 

organizations, professionals, and patients (32 hospital administrators and clinical 

directors, 470 health professionals and 768 patients). To test the integrated evaluation 

model of health organizations, path-analysis was used. In a third phase the systematized 

information of the results obtained, and the comprehensive model identified were sent to 

the specialists to obtain a discussion of the information collected, with the objective of 

elaborating recommendations for the management of health organizations and health 

management policies, using the delphi method with 45 specialists in the area of 

management and public health.  



 

 

The results obtained can be organized in three groups: 1) in-depth results about the 

characteristics of the organizational culture of health organizations, quality of life of 

health professionals, psychosocial risks of work, performance management, 

professional satisfaction, patient satisfaction and economic and financial performance 

results in the three health organizations involved; 2) integrated model that includes the 

strength and sense of the interrelationships among inputs, processes and outcomes in 

health organizations; 3) construction of a consensus letter about factors that influence 

the results and quality of health organizations, suggestions for improving the quality of 

health organizations and road maps to the future. 

The results reveal that the Organizational Culture (OC) presents a positive relationship 

with the Professional’s Quality of Life (QL) and the Performance Management (PM) of 

the Professionals and a negative relationship with the Psychosocial Work Risks (PWR). 

There is also a relationship between the OC and Patient Satisfaction (PS), Professional 

Satisfaction (PfS) and economic and financial performance results (EFPR). In the 

relationship between Processes and Results, there are significant relationships between 

PM and PfS and PWR and PfS. In terms of Results, there is a significant relationship 

between the EFPR and PS. 

It is considered that this study contributes to a deeper knowledge of the factors that 

influence the quality of health organizations and their results and produces 

recommendations for health organizations to face the current challenges. A systemic, 

multidimensional and integrating perspective was used in the study to characterize and 

understand the factors, stakeholders and respective relationships and influences in NHS 

health organizations, at the political, organizational, human resources, results associated 

to professionals, patients and economic and financial performance levels. 

As a product we have obtained a comprehensive diagnosis model of the factors that 

influence the results in health organizations and an integrated evaluation method that 

allows the regular evaluation and monitoring of NHS health organizations, namely in 

case of implementation of improvement measures and consequently supporting an 

evidence-based governance process. 

Recommendations and paths for action for managers and for the continuous and 

sustainable improvement of NHS health organizations are also presented and 

discussed. 



 

 

Keywords: Health Organizations; Governance; Organizational Management; Human 

Resources Management; Evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente investigação pretendeu estudar organizações do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS). Pretendeu identificar e caracterizar os fatores das organizações de saúde e os 

fatores relacionados com os profissionais e compreender a sua influência nos 

resultados, desempenho económico-financeiros e nos resultados relacionados com os 

níveis de serviço, nomeadamente satisfação dos profissionais e dos doentes.  

A investigação teve como objetivo principal compreender e caracterizar as organizações 

de saúde, os seus profissionais e respetivos resultados ao nível de serviços e 

desempenho. Pretendeu-se propor um modelo compreensivo de avaliação integrado e 

multidimensional da relação entre a cultura organizacional, fatores psicossociais do 

trabalho e qualidade de vida dos profissionais de saúde e consequentes resultados 

associados à satisfação dos utentes e dos profissionais e aos resultados económico-

financeiros. O modelo de avaliação alcançado pretende ser uma ferramenta de 

diagnóstico e monitorização de medidas de melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde. 

Numa perspetiva ecológica e sistémica, para a melhor compreensão de um fenómeno 

complexo e multidimensional, como é o funcionamento das organizações de saúde, 

deve-se incluir fatores políticos, fatores da organização, fatores dos profissionais e 

fatores relacionados com os doentes (Bronfenbrenner, 2005; Early, 2016; Eriksson, 

Ghazinour & Hammarström, 2018). O sucesso ao nível da gestão, dos resultados e 

processos dos cuidados, a satisfação dos doentes, a satisfação dos profissionais e os 

resultados económico financeiros contribuem para o sucesso de uma organização de 

saúde (Griffiths, 2015). 

Ao nível político deve-se realizar uma análise aprofundada da Lei de Bases da Saúde 

(Lei nº 95/2019, 2019) e refletir acerca da respetiva implementação, avaliação e 

monitorização.  

Ao nível da organização, tendo em conta a literatura, é importante incluir a cultura 

organizacional, com especial foco na comunicação, autonomia, e promoção de saúde e 

bem-estar. Devido aos desafios sociais e maior exigência de profissionais e utilizadores, 

as organizações devem-se preocupar em criar ambientes de trabalho saudáveis, de 

modo, a corresponder às exigências e expectativas, assim como, devem aumentar a 

produtividade e outros resultados. Para a melhoria da saúde de uma organização podem 
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ser identificados requisitos chave, tais como o compromisso e o envolvimento da gestão 

e liderança, o envolvimento dos profissionais, o respeito pelos princípios éticos e a 

legislação em vigor, a sustentabilidade, a integração na gestão e no funcionamento da 

organização e fazer parte integrante do plano estratégico da organização e consequente 

monitorização e melhoria contínua (Berghofer, Göckler, Sydow, Auschra,  Wessel & 

Gersch, 2020; Burton, 2010; Dollard et al., 2007; Krüger, Araujo & Curi, 2017; Leka, 

Griffiths & Cox, 2003; Moreira & Fries-Tersch, 2015).  

A gestão tem um papel fundamental na projeção e construção dos sistemas, dos 

mecanismos, das estruturas de aprendizagem, infraestruturas e processos 

organizacionais que facilitam o bom funcionamento das organizações. Estabelecem 

práticas, facilitam e apoiam a aprendizagem e criam uma cultura de aprendizagem. 

Como gestores podem liderar sistematicamente a mudança e promover as condições, 

os mecanismos, o treino/formação e estratégias necessárias para cultivar e desenvolver 

as competências de aprendizagem (Senge, 1990, 2003). 

Ao nível dos profissionais e sua relação com a organização propõe-se incluir a qualidade 

de vida e riscos psicossociais, incluindo o stress e o burnout.  A saúde e bem-estar dos 

profissionais é afetada pela cultura organizacional e por diversos fatores psicossociais 

no trabalho, nomeadamente o desequilíbrio entre o controlo e autonomia e o esforço e 

recompensa do trabalho, insegurança ou instabilidade laboral, dificuldades de gestão 

na relação família/trabalho (Burton, 2010; Leka & Cox, 2008; Leka & Jain, 2010). A 

qualidade de vida e bem-estar dos profissionais é fortemente influenciada pela relação 

com a organização onde trabalha. A perceção de identificação com a organização e com 

a cultura da organização, a perceção de suporte por parte da gestão, as relações 

positivas e respeitosas com os colegas e liderança, o envolvimento e a autonomia de 

tomada de decisão, assim como a gestão da sobrecarga ou pressão no trabalho, a 

perceção de competências e a adequação às tarefas/funções, são fatores que vão 

condicionar a saúde dos profissionais e a satisfação laboral (Burton, 2010; Caroço & 

Faia Correia, 2012; Faia Correia, Campos e Cunha & Scholten, 2013; Jackson, Purdy & 

Thomas, 2020). 

Ao nível dos resultados a integrar no modelo salienta-se a satisfação dos doentes, a 

satisfação dos profissionais e os resultados económico-financeiros.  

Os doentes são cada vez mais exigentes com os cuidados de saúde prestados (Burton, 

2010), temos vindo a assistir a mudanças ao nível da população que recorre aos 
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serviços de saúde, nomeadamente o envelhecimento da população e a maior 

preocupação com a saúde e qualidade de vida (Moreira & Fries-Tersch, 2015). 

A satisfação dos doentes tem um impacto crescente na medição da qualidade dos 

serviços prestados pelas organizações de saúde. A satisfação do doente pode estar 

relacionada com a qualidade e tipo de serviço de saúde que recebe, com a experiência 

de saúde, mas também com a perceção global de satisfação com o sistema de saúde. 

A experiência de saúde tem um forte impacto na satisfação com o sistema global de 

saúde. A satisfação dos doentes é um importante indicador e impulsionador de 

mudanças nas organizações de saúde (Griffith, 2015; Bleich, Ozaltin & Murray, 2009). 

A satisfação e desempenho dos profissionais está intimamente ligada à sua relação com 

a organização (Caroço & Faia Correia, 2012; Faia Correia, Campos e Cunha & Scholten, 

2013) e influência a sua prática de cuidados de saúde e relação com os doentes (Bauer 

et al., 2009; Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez, 2000; Grosch et al., 2006; Ramosaj & 

Berisha, 2014; Lin et al., 2009; Umehara et al., 2007). 

A sustentabilidade económico-financeira das organizações é fundamental para a sua 

continuidade e evolução (Burton, 2010). As organizações de saúde, também, se 

depararam com diversos desafios face aos resultados que se propõem atingir. A saúde 

e bem-estar, assim como a satisfação dos profissionais e dos doentes vão influenciar 

os resultados económico-financeiros (EU-OSHA, 2009; Melchior et al., 2007; Stansfeld 

& Candy, 2006). 

O presente estudo foi desenvolvido em três fases. Uma primeira fase recorreu a 

metodologias qualitativas, entrevistas a especialistas na área da gestão e saúde pública. 

Esta fase teve como objetivo a obtenção de informação por parte dos participantes 

acerca dos fatores organizacionais, dos profissionais e das – variáveis a incluir no 

estudo 2, assim como a recolha de informação sobre questões metodológicas a 

implementar na fase dois do estudo.  

Numa segunda fase, foi realizado um estudo maioritariamente quantitativo, onde foram 

recolhidos dados através de questionários junto de administradores hospitalares, de 

diretores clínicos, de profissionais de saúde e de doentes. O objetivo desta fase foi 

recolher dados de diversas fontes para melhor compreender e caracterizar os fatores, 

nomeadamente as características da organização, gestão, profissionais e doentes e a 
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relação entre esses fatores. A partir desta informação foi realizado o estudo e teste um 

modelo integrado de avaliação das organizações de saúde.  

Numa terceira fase foi utilizado o método delphi junto de especialistas na área da gestão 

e saúde pública. Nesta última fase, a informação sistematizada dos resultados obtidos 

e o modelo compreensivo identificado na segunda fase do estudo foram enviados para 

os especialistas por email de modo a obter discussão da informação recolhida, com o 

objetivo de obter recomendações para a gestão das organizações de saúde e para as 

políticas de gestão em saúde a partir dos resultados de estudos anteriores. Uma vez 

que os membros do painel delphi tem um conhecimento aprofundado e privilegiado de 

diferentes organizações e estruturas do SNS considera-se que a Carta de Consenso 

obtida permite uma visão mais abrangente e generalizada das necessidades e 

propostas de melhoria das organizações e do SNS como um todo.  

A população incluída no estudo foi constituída pelos administradores hospitalares e os 

diretores clínicos, os profissionais de saúde e os doentes. O projeto envolveu os 

membros da administração e os diretores clínicos na implementação e participação no 

estudo.  

Considera-se que o estudo de um modelo de avaliação das organizações de saúde 

sistémico que envolva fatores da organização, dos profissionais, dos doentes e 

económico-financeiro é um importante contributo e uma ferramenta de diagnóstico e 

monitorização de medidas de melhoria da qualidade dos serviços de saúde.  

Na presente dissertação é apresentada a pergunta de partida da investigação “De que 

forma é que os fatores organizacionais e fatores relacionados com os profissionais de 

saúde influenciam os resultados (desempenho e níveis de serviço) em organizações de 

saúde públicas?” e como perguntas derivadas da pergunta de investigação: 1) Qual a 

influência da cultura organizacional nos resultados das organizações de saúde 

públicas?; 2) Qual a influência da cultura organizacional na qualidade de vida 

profissionais de saúde?; 3) Qual a influência da cultura organizacional nos riscos 

psicossociais no trabalho?; 4) Qual a influência da cultura organizacional na gestão de 

desempenho dos profissionais?; 5) Qual a influência dos riscos psicossociais no 

trabalho nos resultados das organizações de saúde públicas?; 6) Qual a influência da 

qualidade de vida dos profissionais de saúde nos resultados das organizações de saúde 

públicas?; 7) Qual a influência da gestão do desempenho dos profissionais nos 

resultados das organizações de saúde públicas? 
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São indicadas as hipótese de investigação e apresentado o objetivo geral, compreender 

e caracterizar os fatores organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam 

a qualidade de vida, gestão de desempenho nos profissionais de saúde e resultados 

(desempenho e níveis de serviço) em organizações de saúde públicas e são elencados 

os objetivos específicos: compreender e caraterizar a cultura organizacional das 

organizações de saúde públicas; compreender e caracterizar a qualidade de vida dos 

profissionais de saúde; compreender e caracterizar os fatores psicossociais de risco nas 

organizações de saúde públicas; compreender e caracterizar a gestão de desempenho 

dos profissionais de saúde; compreender e caracterizar a satisfação com o trabalho dos 

profissionais de saúde; compreender e caracterizar a satisfação dos doentes; 

compreender e caracterizar os resultados económicos e financeiros; propor um modelo 

compreensivo de diagnóstico da relação dos fatores organizacionais, psicossociais e 

profissionais que influenciam a qualidade de vida, gestão de desempenho nos 

profissionais de saúde e resultados em organizações de saúde públicas.  

De seguida é efetuada uma apresentação sobre a metodologia da investigação, 

separadamente para as três fases da investigação, articulando métodos qualitativos e 

quantitativos.  

Os resultados são apresentados separadamente para as fases do estudo. É 

apresentada a discussão para cada um dos estudos e no final conclusões que integram 

os resultados e reflexões dos três estudos. 

A presente dissertação de doutoramento teve na sua génese diversas reflexões e 

trabalhos preparatórios realizados no âmbito dos seminários do 1º ano do curso de 

doutoramento em gestão iniciado em 2019.  Em concreto, desenvolvimentos originais 

da autora, entregues como trabalhos académicos que constituem conteúdos que foram 

integrados nesta dissertação como base da sua elaboração e desenvolvimento, 

designadamente os trabalhos intitulados “Fatores organizacionais e dos profissionais de 

saúde que influenciam os resultados em contexto hospitalar: entrevistas a especialistas” 

e “A Qualidade das Organizações de Saúde: O Ciclo do Valor” entregues para a unidade 

curricular de “Seminário sobre Questões Atuais da Ciência da Gestão”, “Teoria dos 

Sistemas aplicada às Organizações de Saúde” entregue para a unidade curricular de 

”Seminário de crítica sobre modelos de gestão”, e “Relatório de Investigação” entregue 

para a unidade curricular de ”Seminário de Direção de Investigação”. 
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O presente estudo integra-se num projeto de investigação mais vasto realizado no 

âmbito do Centro Lusíada de Investigação em Serviço Social e Intervenção Social 

(CLISSIS) e do Centro de Investigação em Organizações, Mercados e Gestão Industrial 

(COMEGI) ambos centros de investigação das Universidade Lusíada. Neste âmbito 

foram realizaram dissertações de mestrado em Gestão de Recursos Humanos e Análise 

Organizacional pelas discentes Liana Maruta e Miriam Silva sob orientação da 

Professora Doutora Manuela Faia Correia, e a dissertação de mestrado em Psicologia 

Clínica realizada pelo discente André Santos orientado pela Professora Doutora Tania 

Gaspar. 
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2. ENQUADRAMENTO  

2.1. SISTEMAS DE SAÚDE E GOVERNANCE 

2.1.1. TEORIA DOS SISTEMAS APLICADA ÀS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) é uma abordagem que teve origem na biologia. 

Emerge para dar resposta ao reducionismo que era percebido nas abordagens 

centradas na ciência. É considerada uma abordagem holística da ciência, 

interdisciplinar, que salienta a importância do contexto e do ambiente (Bertalanffy, 

1975). 

A TGS tem como foco o holismo, a interligação, a compreensão e a articulação de 

isomorfismos em todos os sistemas e fenómenos. A TGS segue os princípios dos 

sistemas: um sistema para sobreviver tem de ser um sistema aberto e articulado nos 

diversos níveis e disciplinas. A TGS tem uma aplicabilidade e influências muito 

abrangentes ao nível da sociologia, psicologia e gestão. 

A TGS é um produto do esforço conjunto para criar um campo intermediário de 

coexistência entre diversas ciências. Esta teoria proporciona um conjunto de conceitos 

e termos que são compreendidos nas diversas áreas do conhecimento, e fornece uma 

estrutura de apresentação e interpretação de fenómenos e realidades (Ramosaj & 

Berisha, 2014).  

Um sistema pode ser definido como a interação e/ou interdependência de diversas 

partes que formam o todo, as diversas partes no seu conjunto servem um objetivo 

comum e interagem com o ambiente externo ao sistema (Cordon, 2013).  A TGS foca-

se nas relações entre as partes e como estas se articulam como um todo. As 

propriedades de um sistema são determinadas pela forma como as partes se organizam 

e interagem. Deste modo, um sistema é uma complexa e interligada estrutura de partes. 

O todo é diferente e até maior do que a soma de todas as partes (Chikere & Nwoka, 

2015).  

Os sistemas podem ser considerados sistema fechados e sistemas abertos, 

identificamos quatro principais diferenças entre um sistema aberto e um sistema 

fechado: 1) ao nível das relações com o ambiente externo, um sistema aberto assume 

trocas entre o sistema e o ambiente externo; 2) variáveis/fatores incluídos, um sistema 

aberto envolve um maior número de variáveis envolvidas, revelando-se um contexto 
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mais completos de interpelações; 3) formas de regulação e controlo, os sistemas  

abertos utilizam um sistema de controlo antecipatório em vez de uma regulação 

controlada pelo erro, depois da ocorrência. Os sistemas abertos devem ser regulados 

através da antecipação dos erros. Estes são identificados antes que ocorram e podem 

ser tomadas medidas corretivas antes do resultado; 4) objetivo de regulação, os 

sistemas abertos, ao contrário dos sistemas fechados, não pretendem retornar a um 

estado estável predeterminado. Os sistemas abertos reconhecem que o objetivo da 

regulação é o ajustamento e cona condução do sistema num processo de equilíbrio 

dinâmico. O sistema aberto procura um constante melhoramento e não apenas a 

estabilidade.  

As organizações são vistas como sistemas abertos, com objetivos e existindo numa 

contínua interação com o ambiente. Diferentes ambientes exigem estruturas 

organizacionais diferentes, estruturas descentralizadas, com elevada interdependência, 

com tarefas menos formais e com comunicação horizontal e vertical. Em relação à 

gestão, o sistema refere-se a um grupo de partes independentes que funcionam de 

forma interrelacionada como um todo e com objetivos comuns. Esta abordagem foi 

adotada pelas organizações para a sua eficiência e efetividade face ambientes 

dinâmicos e em constante mudança. Os fenómenos sociais, económicos e tecnológicos 

estão sempre em mudança e as organizações tem de se adaptar para sobreviver 

(Luthans, 2011; Mullins, 2005, 2010).  

Um sistema aberto, como uma organização tem de mudar para se manter num ambiente 

dinâmico. Utiliza as entradas/recursos do ambiente para responder eficazmente aos 

desafios internos e externos sempre em mudança. A teoria dos sistemas permite uma 

abordagem para lidar com as organizações e a complexidade ambiental dentro e fora 

das organizações. Em termos organizacionais, um sistema é um conjunto organizado 

de pessoas, máquinas/equipamentos e materiais que são necessários para atingir 

determinados objetivos e ligados por uma rede de comunicação. Os objetivos são 

estabelecidos pela organização, mas influenciados e moldados por agentes externos 

(Ramosaj & Berisha, 2014).   

O sistema de gestão organizacional consiste em diversos subsistemas internos que 

devem estar continuamente alinhados. Uma organização em crescimento vai tendo 

cada vez mais subsistemas, que devem funcionar coordenados no processo de 

converter inputs em output/outcomes. A interdependência entre os subsistemas e a sua 
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relação com o ambiente podem torna-se tão complexos, que uma pequena alteração 

num dos subsistemas pode ter um grande impacto noutros subsistemas da organização. 

Sistematizando, as organizações recebem entradas (inputs), transformam-nas 

(process) e produzem resultados (outcomes) (McShane & Von Glinow, 2003; Weihrich 

et al., 2008). 

Os sistemas são organizados por subtópicos da seguinte forma: 1) entradas 

relacionadas com capital, fatores da gestão, competências técnicas, etc.; 2) processo 

de transformação: num sistema organizacional, as entradas são transformadas de forma 

eficiente e efetiva em resultados; 3) variáveis externas: o ambiente externo é uma 

componente do sistema, e tem influência no processo de transformação das entradas 

em resultados. Normalmente, a organização não tem grande capacidade de mudar o 

ambiente externo. Face a este as organizações têm de gerir e responder; 4) resultados: 

as entradas são transformadas em resultados, através da gestão tendo em conta o 

ambiente externo. Podem ser considerados resultados: produtos, serviços, lucros, 

satisfação, motivação e integração de objetivos da organização; 5) realimentação do 

sistema: muitas vezes os resultados voltam a entrar no sistema como entradas 

(Weihrich et al., 2008). 

Chikere e Nwoka (2015) caracterizam um sistema ideal com os seguintes elementos de 

qualidade: a) componentes: o sistema consiste em mais do que uma parte, 

denominados elementos que compõem o sistema. A organização de um sistema implica 

a especialização das relações entre os elementos; b) ligação: os componentes do 

sistema estão ligados uns aos outros; c) estrutura: que é a forma como estas ligações 

estão fixas numa organização; d) interação: entre as componentes do sistema e o 

ambiente externo; e) processo: que são consideradas as mudanças resultantes da 

interação entre o sistema e o ambiente; f) holismo e propriedades emergentes: os 

sistema como um todo tem propriedades que só fazem sentido em termos do processo 

de interação entre os componentes; h) ambiente: o ambiente afeta o sistema sem que 

este tenha grande poder para o influenciar; i) conceptualização: o sistema é um 

conceito, que reflete os objetivos e valores de uma pessoa ou de um grupo.  

Podem ser identificados diversos benefícios na aplicação da TGS às organizações e 

respetiva gestão. Neste sentido, Ramosaj e Berisha (2014) salientam cinco 

características da TGS: 1) é importante para compreender contextos complexos e 

abertos, que podem ser influenciados por variáveis imprevisíveis; 2) fornece uma 
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estrutura na qual um conjunto de variáveis complexas influenciam e são influenciadas; 

3) tem a capacidade de mostrar de que forma uma rede complexa de relações se 

interligam no sentido de atingirem os seus objetivos; 4) tem a capacidade de predizer 

com razoabilidade o que pode ser esperado no futuro; 5 tem-se mantido atual e uma 

teoria válida ao longo dos tempo nas diversas áreas da ciência. 

Na aplicação da TGS às organizações foram propostos diferentes modelos, tais como 

o modelo de Katz e Kahn (1978) e o modelo de Burke e Litwin (1992). O Modelo de Katz 

e Kahn (1978) interpreta as ações das organizações em termos de entradas, processos 

e saídas. Este modelo serve de base ao modelo proposto por Burke e Litwin (1992), que 

considera o ambiente externo como as entradas no sistema, o desempenho individual 

e organizacional é considerado o resultado, enquanto que o processo envolve outras 

variáveis organizacionais.  

Esta perspetiva ilustra as contribuições da teoria dos sistemas para a teoria da gestão, 

assim como salienta a sua aplicabilidade dos princípios dos sistemas nas práticas 

organizacionais. Ramosaj e Berisha (2014) identificam diversos benefícios para a 

gestão da aplicação da teoria dos sistemas às organizações, nomeadamente: 1) permite 

aos gestores percecionar a sua organização como uma força competitiva, económica, 

social, tecnológica e legal   num ambiente mais lato; 2) permite que os gestores estejam 

mais conscientes e atentos à forma como o ambiente afeta partes específicas da 

organização; 3) tendo em conta a complexidade e dificuldade de criar sinergias entre as 

diferentes partes da organização, o sistema encoraja os gestores a promover uma 

melhor comunicação e cooperação dentro da organização; 4) faz com que os gestores 

fiquem cientes de que para a sobrevivência e bons resultados da organização, pode não 

ser suficiente uma boa gestão interna da organização, é importante a articulação com o 

ambiente externo.  

É importante compreender como um sistema funciona de forma a promover o seu bom 

funcionamento bem como mudanças sustentáveis. Existem diferentes tipos de 

sistemas: aqueles que envolvem pessoas tendem a ser muito complexos. A teoria dos 

sistemas pode ser utilizada como uma estrutura para compreender os sistemas de 

saúde, nomeadamente ao nível da gestão, das relações das equipas multidisciplinares, 

de fatores relacionados com procedimentos e tratamento dos doentes e fatores 

facilitadores do funcionamento e mudança na organização de saúde (Cordon, 2013). 
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Os sistemas de saúde são sistemas complexos abertos, com subsistemas 

interrelacionados que funcionam num equilíbrio dinâmico gerido pela comunicação e 

pela informação (Chuang & Inder, 2009) e consequentemente devem ser 

compreendidos numa perspetiva sistémica (Braithwaite, 2014; Clarkson, Dean, Ward, 

Komashie & Bashford, 2018; WHO, 2000).  

Segundo Clarkson et al. (2018) a perspetiva ecológica considera diferentes elementos: 

1) as pessoas que envolve a compreensão da interação entre as pessoas e outros 

elementos de um sistema a fim de otimizar o bem-estar das pessoas e desempenho 

geral do sistema; 2) os sistemas que se referem aos meios para lidar com problemas 

complexos e incertos através de entidades técnicas e sociais altamente interconectadas 

que resultam no comportamento emergente; 3) o design que está associado à 

identificação do problema, criação de opções de resolução do problema e refinamento 

necessário para fornecer a solução mais adequada para o problema; e  4) o risco que 

implica a avaliação do risco através da identificação, da avaliação e da gestão de 

perigos e das oportunidades presentes no sistema. 

Um sistema de saúde é constituído por organizações, instituições, recursos e pessoas 

cujo objetivo principal é melhorar a saúde. O sistema de saúde inclui medidas 

preventivas, promotoras, curativas e reabilitadoras, intervenções que combinam ações 

de saúde pública e da pirâmide de serviços de saúde que prestam cuidados de saúde 

aos cidadãos. As ações do sistema de saúde devem ser responsivas, adequadas às 

necessidades da sociedade, financeiramente justas e tratarem os cidadãos com 

respeito. Um sistema de saúde é um sistema que precisa de integrar profissionais, 

fundos, informação, fornecedores, transporte, comunicações e orientação/estratégia 

global e direção/liderança para funcionar. O fortalecimento dos sistemas da saúde 

implica a inclusão, compreensão e abordagem das principais barreiras e boas práticas 

em cada uma dessas áreas. Os sistemas de saúde são produto de um complexo 

sistema adaptativo de pessoas, organizações, processos e equipamentos que 

funcionam em conjunto. Podem surgir dificuldades relacionadas com elementos 

individuais do sistema ou no relacionamento e uns elementos com os outros. Tendo em 

conta tamanha complexidade a melhoria geral do funcionamento do sistema pode ser 

muito desafiadora (Braithwaite, 2014). 

A natureza multifacetada dos sistemas de saúde e a disseminação de responsabilidades 

diretas e indiretas em múltiplos sectores, colocam desafios à monitorização do 
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desempenho. Em resposta, nos últimos anos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

(World Health Organization [WHO], 2007) e os seus parceiros têm trabalhado para 

alcançar um amplo consenso sobre os principais indicadores e métodos e medidas 

eficazes de compreensão e avaliação dos sistemas de saúde, incluindo inputs, 

processos e outcomes. 

A compreensão do sistema de saúde implica uma visão global da saúde, que identifique 

o que é necessário para melhorar o acesso, a qualidade, a eficácia custo-benefício e a 

capacidade de resposta dos sistemas de saúde, nomeadamente fatores relacionados 

com a prestação de serviços, liderança e governance, financiamento do sistema de 

saúde, profissionais de saúde, produtos e tecnologias da saúde, informação e 

investigação (Bradley, Taylor & Cuellar, 2015).  Os sistemas de saúde são sistemas com 

diversos níveis de complexidade. Envolvem a gestão, as políticas, grupos de pessoas 

dentro do sistema, assim como, organizações e grupos de pessoas fora do sistema, 

numa constante interação e mudança. O sistema de saúde envolve diferentes níveis de 

cuidados de saúde, tais como cuidados de saúde primários, cuidados de saúde 

continuados, urgências etc. Por outro lado, o sistema de saúde envolve múltiplos 

profissionais de saúde, tais como, médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas, 

assistentes sociais, etc. (Cordon, 2013). 

Kaplan e colegas (2013) identificam os princípios da aplicação da TGS às organizações 

de saúde. Segundo os autores, devemos ter: 1) os processos do sistema centrados no 

doente. As necessidades e perspetivas do doente devem estar no centro de todo o 

processo em termos organizacionais, ao nível do planeamento, implementação e 

avaliação e envolvimento dos profissionais; 2) criação de um sistema de excelência 

através da identificação e estabelecimento de boas práticas; 3) ajustamentos às 

necessidades dos doentes, dos cuidados e outras circunstâncias; 4) considerar um 

processo de aprendizagem que envolva evidência científica e a experiência de mudança 

local; 5) enfatizar a interdependência e interligação entre os processo e diferentes 

intervenientes; 6) enfatizar trabalho de equipa, liderança e coordenação eficientes e 

eficazes ; 7) considerar mas evitar os erros de desempenho no sistema; 8) implementar 

recompensas para elementos do sistema que contribuam para a melhoria continua dos 

sistema; 9) incentivar a educação/formação e investigação dos profissionais de saúde 

e parceria com outras áreas científicas relevantes (por exemplo, tecnologias); 10) 

promover uma cultura organizacional de liderança e comunicação que fortaleça o 

trabalho em equipa e os resultados. 
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Bielecki e Stocki (2010) propõem aplicar a abordagem da teoria dos sistemas para a 

compreensão da complexidade do sistema de saúde e das organizações de saúde, 

assim como para melhoria dos cuidados e serviços de saúde (Anderson, 2016). Chuang 

e Inder (2009) identificaram um modelo holístico das relações do sistema de saúde, que 

fornece uma estrutura para a compreensão das relações de controlo e de comunicação 

entre os diferentes subsistemas da organização de saúde.  

O sistema de saúde, numa perspetiva ecológica, tem em conta as interações dentro e 

entre os sistemas. Além de identificar fatores dos diferentes níveis (micro, meso, exo e 

macro) associados aos resultados em saúde para diferentes grupos da população 

(organizados por idade, género, etc.), também, tem em consideração a interação entre 

os fatores de risco nos diferentes níveis e se, ou como os fatores de risco atuam de 

forma cumulativa. Esta perspetiva contribui para uma compreensão das interações 

complexas entre vários fatores de risco e/ ou proteção e os respetivos impactos nos 

resultados em saúde dos diferentes grupos da população (Eriksson, Ghazinour & 

Hammarstrom, 2018). Os indicadores clínicos são utilizados para avaliar o desempenho 

das organizações de saúde. Estes indicadores podem ser utilizados para identificar 

possíveis problemas ou oportunidades para melhorar os processos e resultados das 

organizações de saúde. A comunicação e as relações dentro de uma organização de 

saúde condicionam a eficácia do sistema de acreditação e consequentemente a 

qualidade e monitorização dos cuidados de saúde (Anderson, 2016; Chuang & Inder, 

2009).  

Chanturidze e Obermann (2016) argumentam que Governance em saúde pretende 

atingir cuidados de saúde universais, assim como, melhorar a qualidade, eficiência, 

eficácia e capacidade de resposta dos sistemas de saúde. 

2.1.2. GOVERNANCE E SISTEMAS DE SAÚDE 

Governance é definida como a forma como as sociedades tomam e implementam 

decisões coletivas. Greer, Wismar e Figueiras (2016) argumentam que transparência, 

responsabilidade, participação, integridade e capacidade política são os blocos de 

construção da governance. Os autores apresentam uma estrutura detalhada para 

análise e reforma, chamada TAPIC - Transparência, Responsabilidade, Participação, 

Integridade e Capacidade. 
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Chanturidze e Obermann (2016) definem Governance como o conjunto de estruturas e 

processos através dos quais o sistema de saúde é regulado, gerido e controlado e 

envolve 5 dimensões: estruturas coerentes de tomada de decisão, participação dos 

stakeholders, transparência e informação, supervisão e regulação e consistência e 

estabilidade.  Implica a utilização de instituições, regras e processos formais e não 

formais por parte dos governos e organizações não governamentais para lidar com os 

desafios de saúde. Governance em saúde comporta um equilíbrio entre as 

preocupações do governo e do sector público e os interesses da população e de alguns 

atores privados. 

Saltman, Duran e Dubois (2011) identificam três níveis da governance em saúde: nível 

macro (nacional, classe política); nível meso (institucional) e micro (operacional ao nível 

do prestador). A ação deve ser coletiva e concertada ao nível nacional e internacional 

de forma a ser efetiva. A governance em saúde ao nível internacional implica a 

negociação entre nações com o objetivo global de proteger e promover a situação de 

saúde da população. As áreas prioritárias definidas pela OMS (WHO, 2015) são as 

doenças não comunicáveis, os determinantes sociais, económicos e ambientais, a 

necessidade de cobertura universal no acesso à saúde com especial atenção às 

situações de pobreza e acesso a produtos médicos e farmacêuticos. Para atingir estes 

objetivos é necessário que as decisões sejam tomadas em termos intergovernamentais, 

que se produzam e partilhem normas, políticas e estratégias baseadas nas evidências, 

as iniciativas devem ter um claro beneficio para o enriquecimento das políticas e 

aumentar a capacidade de respostas dos países ao nível da saúde pública, e devem 

ser criados fóruns, reuniões científicas e políticas e estruturas que tornem clara a análise 

da maneira em que determinado custo se traduz em melhores resultados em saúde.  

Um bom modelo de governance em saúde inclui um equilíbrio entre ser suficiente 

específico para guiar a gestão a produzir resultados tangíveis enquanto reflete valores 

institucionais e permite um espaço onde os gestores sejam criativos e inovadores e 

tenham a possibilidade de ter em conta necessidades e circunstâncias específicas. Os 

modelos devem comportar a cultura predominante do sistema ou organização e ao 

mesmo tempo incorporal os valores e normas de uma sociedade. Para tal, o modelo 

deve claramente ser baseado na evidência, estabelecer processos transparentes, ter 

uma relevante aplicação prática ao nível das práticas clínicas, nas estruturas e na 

tecnologia vigente (Chanturidze & Obermann, 2016; Saltman, Duran & Dubois, 2011). 
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Segundo a OMS (WHO, 2014) são identificadas cinco ações de governance em saúde: 

1) formulação de políticas e planos estratégicos; 2) conhecimento de dados financeiros 

para a tomada de decisão e transparência; 3) disponibilização de alavancas e 

instrumentos para implementação das políticas, nomeadamente desenhar estruturas 

organizacionais dos sistemas de saúde e respetivas regras, poderes e 

responsabilidades, desenhar formas de regulação, estabelecer valores normativos, 

incentivos, reforços e sanções; 4) colaboração e sinergias entre sectores e parceiros 

externos; 5) assegurar monitorização e mecanismos de prestação de contas, através de 

estruturas de governance, procedimentos e regras para as organizações de saúde, 

mecanismos independentes de avaliação, monitorização e auditoria, transparência e 

disponibilização. e publicação de políticas, regulamentos, planos, relatórios, contas, 

etc., e abertura ao escrutínio dos representantes políticos e da sociedade civil.  

A saúde é uma escolha política e a boa governance da saúde exige que os governos 

façam continuamente escolhas importantes e às vezes difíceis, escolhas que podem ter 

consequências no acesso aos serviços de saúde, na qualidade dos cuidados de saúde 

e nas dificuldades financeiras para a saúde e para aqueles que usam os serviços. Essas 

escolhas são muitas vezes dificultadas por desafios estruturais nos processos. Desafios 

ao nível do conhecimento científico e das evidencias, das alterações sociais, culturais, 

económicos e de saúde pública. Uma maneira de melhorar as escolhas políticas para a 

saúde, especialmente em tempos difíceis, é fortalecer a governance do sistema de 

saúde.  

O Health 2020, o quadro de políticas de saúde para a Região Europeia da OMS, enfatiza 

a importância da governance para melhorar a saúde e o bem-estar, além de fortalecer 

os sistemas de saúde centrados nas pessoas. O Health 2020 reconhece que a 

implementação da governance para a saúde requer novos papéis de liderança para os 

Ministérios da Saúde e o setor da saúde, incluindo o alcance e o fortalecimento da 

cooperação com outros setores e novos parceiros. A estrutura apresentada neste 

estudo pode contribuir para o desenvolvimento de uma ferramenta prática de 

governance analítica, não apenas para os sistemas de saúde, mas na implementação 

de abordagens de todo o governo e de toda a sociedade à saúde e bem-estar. 

Como referido, também, a governance hospitalar abrange três níveis diferentes de 

tomada de decisão relacionada com o hospital (Mossialos et al., 2010). Cada nível tem 

suas próprias características distintas, com seu próprio grupo separado de decisores. 
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Todos os três níveis interagem em padrões complexos que, em conjunto, definem a 

"estrutura de governance " real dos hospitais. No que pode ser chamado de nível 

"macro", existem decisões do governo nacional que determinam a estrutura básica, 

organização e financiamento de todo o sistema de saúde, incluindo as organizações 

hospitalares. A decisão de manter hospitais públicos, financiados por impostos, por 

exemplo, é apenas uma decisão de “macro governance”. Os parâmetros desse nível 

macro diferem notavelmente em diferentes contextos de países, com o alcance e a 

especificidade dos requisitos e regulamentos. Para responder a estes e outros desafios, 

os sistemas de saúde nórdicos estão gradualmente a colocar mais peso nos incentivos 

económicos do lado do prestador, procurando maior diversidade na prestação de 

serviços, ao mesmo tempo em que implementam modelos de governance para lidar com 

o desafio de um sistema mais dinâmico e orientado para o mercado. O modelo nórdico 

de cuidados de saúde é caracterizado por 1) financiamento predominantemente por 

impostos; 2) tem uma estrutura descentralizada de governance pública; 3) governos 

locais eleitos; 4) serviços de saúde públicos; 5) orientação para a equidade em termos 

geográficos e sociais, e 6) Participação dos doentes (Magnussen, Vrangbæk, & 

Saltman, 2009). 

Em termos de políticas e governance em saúde salientam-se três principais aspetos: 1) 

serviço públicos versus privados, relacionado com gestão de mercado de saúde, 

fortalecendo os direitos e a escolha dos doentes o que leva a um espírito algo 

concorrencial entre os diferentes tipos de gestão e serviços; 2) a descentralização dos 

cuidados dos grandes centros urbanos e grande centros hospitalares, uma vez que 

organizações de menor dimensão, podem ser adequadamente estruturadas e 

orientadas, podem ser mais ágeis e com prestação de serviços mais individualizada , 

podendo o grau de descentralização ser diferente para os cuidados primários e os 

cuidados hospitalares, e 3)  incentivos financeiros, os serviços públicos de saúde, são 

tradicionalmente financiados pelo Estado independentemente do volume e qualidade 

dos serviços prestados. Sente-se a necessidade de introduzir incentivos para que os 

prestadores façam uma gestão dos recursos escassos de forma mais eficiente, fazendo 

um esforço para manter o controlo de despesas em termos multinível mais eficazes. Os 

incentivos podem ser realizados tendo em conta uma perspetiva prospetiva, ou num 

sistema relacionado com as atividades realizadas, sob a forma de contratos mais 

flexíveis, entre outras.  
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Em alguns países nórdicos, para alguns tipos de decisões políticas, a autoridade pode 

ser transferida para governos regionais ou mesmo locais. Além disso, do ponto de vista 

centralizador, uma proporção crescente dessas macro decisões está a ser tomada pelas 

instituições da União Europeia. Em termos gerais, então, o nível macro de governance 

hospitalar faz parte da formulação tradicional de políticas nacionais, regionais e / ou 

supranacionais que estabelece a arquitetura estrutural, organizacional e operacional do 

setor hospitalar. Um nível intermediário “meso” de governance hospitalar está focado na 

tomada de decisões no nível institucional geral do hospital. Em alguns casos esse nível 

pode incorporar dois ou mais organizações hospitalares fisicamente separadas que 

operam como uma única entidade. O nível meso a tomada de decisões é apresentada 

em um conselho de supervisão institucional separado e com o diretor executivo do 

hospital. Até certo ponto, esses hospitais públicos têm cada vez mais uma estrutura de 

governance em nível meso semelhante à de uma empresa privada. É nesse nível meso 

que são tomadas todas as decisões importantes sobre políticas organizacionais que o 

hospital pode tomar (por exemplo, que não têm restrições regulatórias no nível macro). 

Por fim, o nível “micro” de governance hospitalar concentra-se na gestão operacional 

diária da equipa e dos serviços dentro da organização. Na verdade, esse nível de 

governance é conhecido tradicionalmente como "gestão hospitalar" e incorpora 

subsistemas como GRH, direção clínica, gestão financeira a nível clínico, serviços para 

doentes e serviços de outsourcing. Essa ampla estrutura conceitual dos níveis macro, 

meso e micro de governance hospitalar serve a vários propósitos. Primeiro, esclarece e 

especifica o grande número de atividades diferentes que contribuem para o processo 

de governance no setor hospitalar. Segundo, para os hospitais públicos, em particular, 

ele separa os três níveis de tomada de decisão que frequentemente são misturados e / 

ou confundidos. Como os três níveis - macro, meso e micro - interagem entre si e 

contribuem para a governance geral do hospital é, no entanto, no nível meso da 

governance hospitalar que algumas das reformas mais interessantes e inovadoras 

foram realizadas em hospitais públicos na Europa (Satman, Duran & Dubois, 2011). 

Por fim, e mais importante, o estudo desenvolvido por Bloom et al. (2010) concentra 

interesse e atenção particulares numa dimensão central e controversa da governance 

institucional em nível meso, ou seja, as numerosas reformas recentes que buscam 

tornar os hospitais públicos semiautónomos, com seus próprios conselhos supervisores 

separados e independência considerável na tomada de decisões. Essa busca de um 

modelo viável de gestão semiautónoma no setor hospitalar público está em marcha 

desde o final dos anos 80.  Essa questão da autonomia institucional no setor hospitalar 
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público pode ter implicações que vão além da estrutura de serviços e da eficácia 

financeira percebida. Várias análises académicas recentes sugerem que a tomada de 

decisão institucional autónoma está associada a resultados clínicos de nível micro de 

melhor qualidade.  

2.1.3. GESTÃO DA QUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE: O CICLO DO 

VALOR 

Os sistemas de saúde ao nível mundial deparam-se com aumento de custos e 

diminuição/iniquidade ao nível da qualidade. Os políticos tentam delinear regulamentos, 

fazer dos doentes melhores consumidores, melhorar o sistema de informação e 

tecnológico, combater a fraude, reduzir os erros, etc., mas nenhuma destas iniciativas 

tem surtido o impacto necessário.  Segundo Porter (2010; 2014; 2017) os Sistemas de 

Saúde precisam de uma nova estratégia. Esta passa por maximizar o valor para os 

doentes, e consequentemente para todo o sistema, o que levará a atingir melhores 

resultados a mais baixo custo. Um primeiro passo é passar de um sistema que está 

organizado à volta dos profissionais de saúde e passar para um sistema centrado no 

doente e das suas necessidades. O foco não deve ser o volume e rentabilidade dos 

serviços prestados pelos profissionais de saúde, tais como, internamentos, 

procedimentos, exames complementares de diagnóstico etc. mas antes os resultados 

que os doentes alcançam. O sistema de saúde fragmentado de atualmente deve ser 

substituído por um sistema altamente especializado e centralizado. Em vez de cada 

organização de saúde prestar todo o leque de serviços, deverá existir serviços 

especializados em determinadas condições de saúde, e daí resultará uma prestação de 

saúde com elevado valor.  

Michel Porter (2010; 2014) denomina esta estratégia progressiva de “Agenda do Valor”, 

um processo de restruturação da organização, avaliação e financiamento da prestação 

dos serviços de saúde. A implementação desta nova estratégia está relacionada, em 

última instância, como os cuidados de saúde são prestados, deste modo, todos os 

stakeholder do Sistema de Saúde têm um papel a desempenhar, doentes, gestores, 

profissionais, fornecedores, seguradoras, etc. Algumas organizações de saúde já estão 

a implementar esta nova estratégia e verificam-se melhorias nos resultados, na 

eficiência e no aumento do mercado.  

A agenda de valor pode ser caracterizada por diversos componentes: definição do 

objetivo, sistemas de saúde integrados, medição dos resultados importantes para os 
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doentes, medição dos custos dos cuidados, financiamento por ciclos de cuidados, 

plataforma tecnológica de informação do doente e melhoria a qualidade dos cuidados 

de saúde. Para determinar o valor, as organizações devem medir os custos ao nível da 

condição de saúde, recolhendo todas as despesas realizadas no tratamento ao longo 

do ciclo de cuidado. Esta medição carece de compreender e identificar os recursos 

utilizados para prestar cuidados aos doentes, tais como, profissionais, equipamento, e 

instalações, assim como, capacidade de armazenar os recursos e capacidade de 

suportar custos associados aos cuidados (por exemplo, tecnologias). Só depois desta 

medição de custos dos cuidados é que se pode comparar com os resultados atingidos 

(Porter & Lee, 2013; Porter & Teisberg, 2006).  

Michel Porter (2014) sugere que a melhor forma de medir os custos é através do time-

driven activity-based costing (TDABC), a utilização deste método permite às 

organizações de saúde reduzirem custos sem afetar negativamente os resultados (por 

vezes até aumentando os resultados), através de maior utilização da capacidade, 

processos mais estandardizados, melhor articulação entre as tarefas e as competências 

dos profissionais, centralização dos serviços numa organização que leva maior custo-

efetividade, entre outros. Se as organizações de saúde não têm informação sobre os 

custos por doente com determinada condição, e quanto esses custos estão relacionados 

com os resultados, não tem informação base para melhorar os processos e redefinir 

estratégias ao nível dos cuidados. As organizações de saúde e os profissionais são 

confrontados com cortes arbitrários, em vez de trabalharem em conjunto para aumentar 

o valor dos cuidados face às necessidades dos doentes, um objetivo fundamental das 

organizações de saúde.  

De um modo geral, o financiamento é realizado tendo em conta os atos médicos / 

tratamentos / exames, etc. O financiamento é realizado por volume e não por aumento 

do valor do cuidado. Os custos dependem dos recursos (recursos humanos, instalações, 

exames, procedimentos, materiais, etc.) envolvidos no processo de cuidados dos 

doentes, nomeadamente, o tempo dedicado ao doente por cada um dos recursos. Um 

modelo de financiamento que avaliasse o custo tendo como base o doente, deveria focar 

o ciclo de tratamento de uma doença crónico por exemplo (período de um ano), ou no 

caso dos cuidados de saúde primários, por doente acompanhado/ano. Este modelo de 

financiamento encoraja o trabalho em equipa e um cuidado de saúde com elevado valor. 

Deste modo, a organização sabe qual o valor com que pode contar e todos beneficiam 

de melhorar a eficiência e manter ou até aumentar os resultados. Este modelo de 
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financiamento deve incluir ajustamento ligados à severidade de algumas condições, 

garantias de cuidados para evitar complicações, gestão de stocks e obrigatoriedade de 

reportar resultados (Porter, 2017; Porter & Lee, 2013; Porter & Teisberg, 2006).  

O desenvolvimento de uma plataforma tecnológica de informação sobre o doente como 

ferramenta para a comunicação e acompanhamento do doente, criadora de valor, assim 

como melhorar a qualidade dos serviços de saúde são formas poderosas de diminuir os 

custos e melhorar o valor. Qualidade pode ser avaliada através da análise dos 

resultados em saúde, nomeadamente, prevenção da doença, diagnóstico precoce, 

correto e rápido ciclo de diagnóstico, tratamento adequado para um doente específico, 

métodos de tratamento menos evasivos, menos complicações, menos erros e 

tratamento repetidos, recuperação mais rápida e funcional sem necessidade de 

acompanhamento a longo prazo, menos recaídas e episódicos agudos e progressão da 

doença mais lenta. A melhor saúde é o objetivo, não mais tratamentos. A melhor saúde 

tem menos custos do que a fraca saúde. A avaliação da qualidade pode incluir avaliação 

dos processos, nomeadamente, identificando até que nível o hospital segue as boas 

práticas nos tratamentos em determinadas condições de saúde. Nestes casos quanto 

maior for o resultado maior é a qualidade. No entanto, muitas vezes a avaliação dos 

hospitais baseia-se no número de readmissões e mortes, para estas medidas, pelo 

contrário, quanto maior a medida piores resultados e qualidade. Muitos destes 

resultados tem como base cuidados ineficazes no tratamento realizado no hospital e no 

período pós-hospitalar (Doyle, Graves & Gruber, 2017; Duggan, Gruber & Vabson 

2015). 

Promover cuidados de saúde de qualidade e criar valor é o objetivo principal dos 

sistemas de saúde. Criar valor é o objetivo que deve unir todos os elementos do sistema. 

Os sistemas de saúde são sistemas dinâmicos em rápida e constante mudança. O 

doente deve estar no centro do sistema. A liberdade de escolha do doente e a 

competição baseada no valor do doente são fundamentais para a reforma dos sistemas 

de saúde em todos os países. Melhorar o valor é a solução para reformar os sistemas 

de saúde, o contrário será aumentar os custos para os doentes, restringir os cuidados 

e aumentar a iniquidade, e reduzir os custos com os profissionais de saúde (Porter, 

2013). 

Michel Porter (2010; 2014; 2017) defende que se deve criar um sistema de prestação 

de cuidados de saúde baseados no Valor. Este novo sistema assenta em seis ações: 
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(1) organizar os cuidados em Unidades de Prática Integrada (UPI) centrados nas 

condições médicas dos doentes, o que reduz obstáculos para a integração dos 

cuidados, e introduz certificação estandardizada ao nível das equipas multidisciplinares, 

ao longo do ciclo de cuidado ao doente, e da gestão dos cuidados; (2) medir resultados 

e custos para cada doente, criando uma estrutura nacional de registo e avaliação de 

resultados em saúde para condições de saúde específicas, ligando o financiamento  aos 

resultados reportados, e introduzindo contabilização de custos estandardizados que 

medem os recursos utilizados por doente; (3) financiamento por ciclo de cuidados ao 

doente, nos hospitais por condição de saúde e nos cuidados de saúde primários por 

doente; (4) prestação de saúde integrados nas diferentes organizações/estruturas de 

saúde (parceria entre organizações com níveis de volume inferiores com centros 

qualificados com muito volume e cuidados excelentes e complexos); (5) aumentar UPIs 

de elevada qualidade; (6) Criar e dinamizar uma plataforma tecnológica de informação, 

de modo, a estabelecer linguagem e procedimentos comuns, a facilitar a extração de 

resultados, processos e custos e avaliação da qualidade dos sistemas de saúde. 

Segundo o autor um sistema de prestação de cuidados de saúde baseado no Valor pode 

ser aplicado a todos os sistemas de saúde e em todos os países, deve envolver todos 

os stakeholder do Sistema de Saúde (doentes, gestores, profissionais, fornecedores, 

planos de saúde, etc.) e leva a melhorias nos resultados, na eficiência e no aumento do 

mercado.  

2.1.4.  GOVERNANCE DO SISTEMA DE SAÚDE PORTUGUÊS – LEI DE BASES 

DA SAÚDE  

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) é um sistema através do qual o Estado Português 

providencia e salvaguarda o direito à saúde (promoção, prevenção e vigilância) a todos 

cidadãos portugueses, outros cidadãos de Estados membros das Comunidades 

Europeias e cidadãos estrangeiros residentes em Portugal. A sua criação teve início no 

ano de 1978 após se terem reunido as condições políticas e sociais. O objetivo central 

do SNS é o cumprimento da responsabilidade do Estado na proteção da saúde 

individual e coletiva. O SNS é constituído por cuidados integrados de saúde: a promoção 

e vigilância da saúde, a prevenção da doença, o diagnóstico e tratamento dos doentes 

e a reabilitação médica e social. Ao longo dos anos, o sistema de saúde Português, tem 

enfrentado mudanças relevantes, tais como a transferência de Hospitais das 

Misericórdias para responsabilidade do Estado, a criação do SNS, a criação da Lei de 

Bases em Saúde, a alteração do estatuto jurídico dos hospitais públicos para SA (e 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  56 

depois para Entidade Pública Empresarial - EPE) e a construção de novos hospitais, e 

centros hospitalares (SNS, 2019).  

O Sistema de Saúde Português (SSP) é constituído por três sistemas coexistentes: o 

SNS; subsistemas de Saúde para determinados grupos profissionais ou entidade e 

seguros de saúde privados. O SNS baseia-se na divisão do território nacional em 

regiões de saúde (Administrações Regionais de Saúde do Norte, Centro, Lisboa e Vale 

do Tejo, Alentejo e Algarve). Todas as organizações de saúde do SNS estão sob a tutela 

do Ministério da Saúde. Hospitais ou organizações de saúde privadas tem gestão 

própria. O sistema de saúde Português inclui financiamento público e privado (Simões, 

Augusto, Fronteira & Hernández-Quevedo, 2017).  

A análise das leis de bases da saúde portuguesa (Lei nº 48/1990, 1990; Lei nº 95/2019, 

2019) permite considerar o SNS segundo a TGS. Na lei são encontradas afirmações 

que remetem para a complexidade do sistema, e da sua interação e interdependência 

constante com o ambiente e outros sistemas. São identificadas algumas afirmações da 

lei ilustrativas desta perspetiva: “os serviços e saúde estruturam-se e funcionam de 

acordo com o interesse dos utentes e articulam-se entre si e ainda com serviços de 

segurança e bem-estar social”; “Os cidadãos e as entidades públicas e privadas devem 

colaborar na criação de condições que permitam o exercício do direito à proteção da 

saúde e a adoção de estilos de vida saudáveis.”; “Todos os departamentos, 

especialmente os que atuam nas áreas específicas da segurança e bem-estar social, 

da educação, do emprego, do desporto, do ambiente, da economia, do sistema fiscal, 

da habitação e do urbanismo, devem ser envolvidos na promoção da saúde”; “Deve ser 

promovida a intensa articulação entre os vários níveis de cuidados de saúde (...).”É 

apoiada a investigação com interesse para a saúde, devendo ser estimulada a 

colaboração neste domínio entre os serviços do Ministério da Saúde e as universidades, 

a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica e outras entidades, públicas 

ou privadas” (Base 2, da Lei nº 48/1990, p. 3452). 

O foco no doente, respetivas direitos e deveres, também, estão presentes na lei de 

bases da saúde portuguesa (Lei nº 48/1990, 1990; Lei nº 95/2019, 2019) “Os cidadãos 

são os primeiros responsáveis pela sua própria saúde, individual e coletiva, tendo o 

dever de a defender e promover.”; 1 - Os utentes têm direito, entre outros a: a) proteção 

da saúde com respeito pelos princípios da igualdade, não discriminação, 

confidencialidade e privacidade; b) aceder aos cuidados de saúde adequados à sua 
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situação, com prontidão e no tempo considerado clinicamente aceitável, de forma digna, 

de acordo com a melhor evidência científica disponível e seguindo as boas práticas de 

qualidade e segurança em saúde; c) escolher livremente a entidade prestadora de 

cuidados de saúde, na medida dos recursos existentes; d) ser informadas de forma 

adequada, acessível, objetiva, completa e inteligível sobre a sua situação, o objetivo, a 

natureza, as alternativas possíveis, os benefícios e riscos das interven- ções propostas 

e a evolução provável do seu estado de saúde em função do plano de cuidados a adotar; 

e) decidir, livre e esclarecidamente, a todo o momento, sobre os cuidados de saúde que 

lhe são propostos, salvo nos casos excecionais previstos na lei, a emitir diretivas 

antecipadas de vontade e a nomear procurador de cuidados de saúde; f) intervir nos 

processos de tomada de decisão em saúde e na gestão participada das instituições do 

SNS”. Como dever dos cidadãos salienta-se a colaboração com os profissionais de 

saúde em todos os aspetos relevantes para a melhoria do seu estado de saúde” (Base 

2, da Lei n.º 95/2019, p. 56). 

Os profissionais de saúde são atores fundamentais no funcionamento do sistema de 

saúde, a lei de bases da saúde Portuguesa (Lei nº 48/1990, 1990; Lei nº 95/2019, 2019)  

aborda a política de recursos humanos e formação do pessoal de saúde: “O Estado 

deve promover uma política de recursos humanos que garanta: a) estabilidade do 

vínculo aos profissionais; b) combate à precariedade e à existência de trabalhadores 

sem vínculo;c) trabalho em equipa, multidisciplinar e de complementaridade entre os 

diferentes profissionais de saúde; d) formação profissional contínua e permanente dos 

seus profissionais. 3 — Estado deve promover uma política de recursos humanos que 

valorize a dedicação plena como regime de trabalho dos profissionais de saúde do SNS, 

podendo, para isso, estabelecer incentivos (Base 29, da Lei n.º 95/2019, p. 64). 

No âmbito das políticas de saúde salienta-se): “1 — A política de saúde tem âmbito 

nacional e é transversal, dinâmica e evolutiva, adaptando-se ao progresso do 

conhecimento científico e às necessidades, contextos e recursos da realidade nacional, 

regional e local, visando a obtenção de ganhos em saúde”. A política de saúde tem foco 

na promoção de saúde, literacia em saúde e saúde pública, equidade,  centrada nas 

pessoas e gestão de recursos “ a) A promoção da saúde e a prevenção da doença, 

devem ser consideradas na definição e execução de outras políticas públicas; c) As 

pessoas, como elemento central na conceção, organização e funcionamento de 

estabelecimentos, serviços e respostas de saúde; d) A igualdade e a não discriminação 

no acesso a cuidados de saúde de qualidade em tempo útil, a garantia da equidade na 
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distribuição de recursos e na utilização de serviços e a adoção de medidas de 

diferenciação positiva de pessoas e grupos em situação de maior vulnerabilidade; g) A 

gestão dos recursos disponíveis segundo critérios de efetividade, eficiência e qualidade; 

i) O incentivo à investigação em saúde, como motor da melhoria da prestação de 

cuidados) (Base 4, da Lei n.º 95/2019, p. 57). 

A lei de bases (Lei nº 95/2019, 2019) defende a participação da população e indica a 

responsabilidade do estado “O Estado assegura o planeamento, regulação, avaliação, 

auditoria, fiscalização e inspeção das entidades que integram o SNS e das entidades 

do setor privado e social.” A saúde mental, a saúde ocupacional e a investigação surgem 

destacadas “1 — O Estado promove a melhoria da saúde mental das pessoas e da 

sociedade em geral, designadamente através da promoção do bem-estar mental, da 

prevenção e identificação atempada das doenças mentais e dos riscos a elas 

associados... (Base 13, da Lei n.º 95/2019, p. 60)” e “2 — Devem ser tidos em conta, 

em especial, os riscos psicossociais dos trabalhadores particularmente vulneráveis, tais 

como trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, trabalhadores menores e titulares 

de uma relação de trabalho a termo ou temporário (Base 14, da Lei n.º 95/2019, p. 60)” 

e “3 — É apoiada a investigação em saúde e para a saúde e a investigação clínica e 

epidemiológica, devendo ser incentivada a colaboração neste domínio entre os 

departamentos governamentais responsáveis pelas áreas da saúde e da ciência, os 

organismos responsáveis pela investigação científica e tecnológica e outras entidades. 

(Base 31, da Lei n.º 95/2019, p. 64). 

As tecnologias de comunicação e informação e de saúde também são abordadas “ — 

As tecnologias de informação e comunicação são desenvolvidas com vista a melhorar 

o acesso das pessoas aos serviços de saúde e prestações conexas e a maximizar as 

condições de trabalho dos profissionais e a eficiência das organizações. (Base 16, da 

Lei n.º 95/2019, p. 60)”. 

Os princípios dos Sistema Nacional de Saúde são elencados, dos quais se salienta “a) 

Universal, garantindo a prestação de cuidados de saúde a todas as pessoas sem 

discriminações, em condições de dignidade e de igualdade;  c) Tendencial gratuitidade 

dos cuidados, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos; e) 

Equidade, promovendo a correção dos efeitos das desigualdades no acesso aos 

cuidados, dando particular atenção às necessidades dos grupos vulneráveis; f) 

Qualidade, visando prestações de saúde efetivas, seguras e eficientes, com base na 
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evidência, realizadas de forma humanizada, com correção técnica e atenção à 

individualidade da pessoa; h) Sustentabilidade financeira, tendo em vista uma utilização 

efetiva, eficiente e de qualidade dos recursos públicos disponíveis;i) Transparência, 

assegurando a existência de informação atualizada e clara sobre o funcionamento do 

SNS (Base 20, da Lei n.º 95/2019, p. 61)”. 

A preocupação com a qualidade dos serviços de saúde, também, está presente na lei 

de bases da saúde portuguesa (Lei nº 48/1990, 1990): “1 - O funcionamento do Serviço 

Nacional de Saúde está sujeito a avaliação permanente, baseada em informações de 

natureza estatística, epidemiológica e administrativa. 2 - É igualmente colhida 

informação sobre a qualidade dos serviços, o seu grau de aceitação pela população 

utente, o nível de satisfação dos profissionais e a razoabilidade da utilização dos 

recursos em termos de custos e benefícios. 3 - Esta informação é tratada em sistema 

completo e integrado que abrange todos os níveis e todos os órgãos e serviços” (Base 

30, Lei nº 48/1990, p.3457). Na lei de bases atual (Lei nº 95/2019, 2019) ao nível da 

avaliação é estabelecido que “1 — Os programas, planos ou projetos, públicos ou 

privados, que possam afetar a saúde pública devem estar sujeitos a avaliação de 

impacto, com vista a assegurar que contribuem para o aumento do nível de saúde da 

população; 2 — A avaliação a que se refere o número anterior visa assegurar que o 

processo de tomada de decisão integra a ponderação dos impactos relevantes em 

termos de saúde, tendo em conta o nível de saúde já alcançado, a ponderação de 

alternativas, os efeitos cumulativos decorrentes de outros programas em execução e os 

contributos recebidos de participação pública (Base 37, da Lei n.º 95/2019, p. 66)”. 

Ao nível do Financiamento do Serviço Nacional de Saúde indica que “1 — O 

financiamento do SNS é assegurado por verbas do Orçamento do Estado, podendo ser 

determinada a consignação de receitas fiscais para o efeito, sem prejuízo de outras 

receitas previstas em lei, regulamento, contrato ou outro título; 3 — O financiamento a 

que se refere o no 1 deve permitir que o SNS seja dotado dos recursos necessários ao 

cumprimento das suas funções e objetivos (Base 23, da Lei n.º 95/2019, p. 62).” 

São identificadas diversas prioridades para o sistema de saúde por Sakellarides (2020). 

Salientam-se, numa perspetiva de teoria dos sistemas, a necessidade de articulação de 

serviços, otimizar redes de articulação e proporcionar cuidados de saúde na 

comunidade, melhor interface saúde/comunidade, ajustar o plano nacional de saúde às 

necessidades da sociedade, apostar na qualidade dos serviços, e ainda, 
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formação/promoção de competências nos profissionais e saúde e promover o bem-estar 

laboral e clima profissional. 

Simões et al. (2017) apresentam uma caraterização completa do sistema de saúde 

Português, que envolve a caracterização da organização e governance do sistema de 

saúde, o financiamento, os recursos (humanos e físicos), os níveis de prestação de 

cuidados, as principais reformas do SNS e a avaliação do sistema de saúde. O recente 

Programa de Ajustamento Económico e Financeiro que foi implementado no sector da 

saúde em Portugal, pretendeu aumentar o controlo de custos, a eficiência e a regulação. 

As reformas mais recentes recaem na reforma dos cuidados de saúde primários e no 

empoderamento dos doentes, ao nível da tomada de decisão e acesso à informação.  A 

Direção-Geral da Saúde é o órgão que tem a responsabilidade de regular objetivos 

políticos e qualidade do sistema de saúde. Desde 1999, a Direção-Geral de Saúde 

(DGS) tem um departamento específico denominado Departamento da Qualidade na 

Saúde. A DGS tem a responsabilidade de desenvolver políticas, estratégias e 

procedimentos para apoiar os profissionais e as organizações de saúde num contínuo 

processo de melhoramento da qualidade da prestação dos serviços de saúde. Ao nível 

da avaliação e monitorização do sistema de saúde, tem vindo a ser desenvolvida uma 

plataforma de monitorização do desempenho do sistema de saúde com informação 

disponível no Portal do SNS. A Administração Central dos Serviço de Saúde (ACSS) é 

responsável pela análise de melhores práticas (Benchmarking) que recorre a 

metodologias que envolvem o desempenho e indicadores baseados na atividade 

relacionados com o acesso, qualidade, produtividade e financiamento. Este processo 

de avaliação pretende melhorar o acesso e a qualidade dos serviços para os doentes e 

identificar aspetos relevantes para melhorar o desempenho financeiro e económico da 

organização, assim como a sua qualidade. Na área da qualidade são avaliados os 

seguintes indicadores: percentagem de readmissões nos últimos 30 dias, percentagem 

de doentes internados acima do limite, percentagem de procedimento em ambulatório 

pós-cirurgia, percentagem de intervenções cirúrgicas à anca nas primeiras 48 horas, 

percentagem de partos por cesariana, taxa de listas de espera (ajustadas) e taxa de 

mortalidade (ajustadas). A ACSS com esta informação poderá melhorar a qualidade do 

sistema de saúde. 
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2.1.5.  DESAFIOS SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE (SNS) 

Face ao exposto, informação recolhida através da consulta do Relatório Primavera 2018 

realizado pelo Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS, 2018) e consulta 

da publicação do Ministério da Saúde (2018) que faz um retrato da saúde em Portugal, 

serão apresentados os principais desafios do Sistema Nacional de Saúde Português.  

À luz de uma perspetiva sistémica iremos abranger desafios macro ao nível político, 

desafios ao nível da governance, relacionados com os recursos humanos, com os 

doentes e, outros fatores, relevantes para a qualidade dos sistemas de saúde, deste 

modo, o governo deve tratar os problemas de saúde da população com qualidade, 

justiça social e equidade e deve melhorar a sustentabilidade do sistema para o preparar 

para o futuro, com muito bons profissionais e adaptado aos desafios de saúde, 

económicos, tecnológicos e sociais. Tornando a população mais saudável e os 

profissionais mais preparados o sistema torna-se mais resiliente e com maior 

capacidade de fazer face aos desafios.  

Portugal é um dos países da Europa onde se vive até mais tarde, mas é dos países que 

vive com menos qualidade durante mais anos (Eurostat, 2018). Os comportamentos de 

saúde e os estilos de vida são os fatores de risco para a perda de anos e qualidade dos 

anos de vida. Os grupos mais desfavorecidos em termos socioeconómicos são os 

grupos com mais comportamentos de risco, levando a uma desigualdade em saúde e a 

um agravamento da situação económica e de saúde.  

A OMS (WHO, 2015) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (OCDE) (OECD, 2017, 2020) defendem que para a redução da morbilidade 

e mortalidade devem ser adotadas estratégias baseadas na evidência científica. 

Colocamos como exemplo a legislação de proibição de venda de tabaco a menores, 

proibição de fumo em locais públicos e forte fiscalização destas medidas. Ao nível das 

regras do marketing e literacia em saúde também se deve atuar ao nível das restrições 

de publicidade de alimentos obesogénicos para crianças e do marketing social dirigido 

a grupos da população mais desfavorecida. Além das medidas fiscais também se devem 

realizar intervenções breves e focadas, assim como, promover formação ao nível da 

sensibilização e desenvolvimento de competências de apoio à mudança 

comportamental. Outras medidas importantes estão relacionadas com a modernização 

e utilização eficaz dos meios tecnológicos (WHO, 2016).  
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Deste modo, reforça-se a relevância e adequabilidade da aplicação da Teoria dos 

Sistemas à compreensão e análise da Governance dos Sistemas de Saúde, e respetivas 

organizações. Os sistemas de saúde são sistemas complexos, multidimensionais, em 

constante mudança e interligação com o ambiente social, económico e cultural. Propõe-

se utilizar a Teoria dos Sistemas para a compreensão da complexidade do sistema de 

saúde e das organizações de saúde, assim como, na melhoria da qualidade dos 

cuidados e serviços de saúde.  No processo de procura da qualidade e melhor 

desempenho das organizações de saúde são identificadas diversas barreiras e desafios 

relacionados com a gestão, com os profissionais de saúde, com os doentes, com os 

sistemas de informação/ tecnologia e com questões económicas e financeiras.  

2.1.5.1. DESAFIOS GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Uma boa governance afeta positivamente o desempenho da organização de saúde e é 

uma condição necessária para o desenvolvimento económico, social e humano 

sustentado. Os hospitais são organizações com uma gestão muito complexa, que 

resulta da diversidade que envolve: governo, administração, profissionais 

multidisciplinares em interação, doentes, fornecedores entre outros.  As organizações 

hospitalares fazem uma utilização intensiva dos seus recursos (recursos humanos, 

capital, tecnologia e conhecimento) com a responsabilidade de prestar direta de 

cuidados de saúde, assim como, na promoção e proteção da saúde. A governance 

hospitalar como o conjunto processos e ferramentas relacionadas com a tomada de 

decisão referente à direção da atividade institucional, influencia o comportamento 

organizacional e as relações complexas entre todos os intervenientes (Ministério da 

Saúde, 2018).  

Organizam-se os princípios de boa governance dos sistemas de saúde por três níveis: 

(1) valores fundamentais, tais como democracia, direitos humanos, ética, integridade, 

bem público, primado da lei e controlo da corrupção; (2) valores estratégicos, tais como, 

visão estratégica das políticas, participação, parcerias, orientação de consensos, 

adequação da organização, regulação, transparência, equidade e inclusão e produção 

de informação; e (3) valores ligados aos resultados, nomeadamente eficácia, eficiência, 

equidade, qualidade das respostas, sustentabilidade, proteção do risco financeiro e 

social, melhoria em saúde, prestação de contas/responsabilização pelos resultados 

(OPSS, 2018). 
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Ao nível dos hospitais e dos cuidados de saúde primários verificam-se grandes 

iniquidades no acesso à saúde de qualidade nas diferentes regiões e comunidades.  

Os hospitais do SNS são muitas vezes indevidamente percecionados como a resposta 

mais rápida para os problemas de saúde. O Programa de Assistência Económica e 

Financeira (PAEF) deixou marcas no SNS e neste momento deve-se reverter a trajetória 

das debilidades agravadas pelas medidas implementadas no chamado período de 

austeridade. Segundo Legido-Quigley et al. (2016) continua a haver um limitado 

aumento da despesa pública e investimento no SNS, levando a um contínuo 

endividamento do SNS. 

Daqui resultam três problemas: (1) o problema estrutural do financiamento das 

organizações do SNS leva à diminuição da quantidade e qualidade das atividades 

desenvolvidas no SNS, assim como a desresponsabilização pelos resultados; (2) 

aumento do endividamento e degradação do sistema; (3) o controlo central das 

despesas que revela uma falta de autonomia e confiança na estrutura de gestão e 

governação das organizações do SNS. Podem ser identificadas necessidades da 

gestão para promoção e melhoria do desempenho dos sistemas de saúde: 1) formação; 

2) conhecimentos; 3) capacidade de gestão de equipas; 4) responsabilização e 

prestação de contas ao nível financeiro (monitorização e acompanhamento e 

elaboração de relatórios sobre os recursos financeiros), desempenho (demonstrar e 

responder pelo desempenho face aos objetivos e às metas contratualizadas) e político 

(garantir o cumprimento das propostas do governo, garante os interesses e 

necessidades dos cidadãos); 5) seleção transparente, isenta e assente no mérito; 6) 

avaliação formal do desempenho dos conselhos de administração dos hospitais para 

consolidar e aprofundar a fiabilidade do sistema de seleção dos membros do  conselho 

de administração (CA); 6) garantir a eficiência das políticas públicas e objetos e metas 

estabelecidas (OPSS, 2018).  

Verificam-se grandes resistências à evolução organizacional para um modelo de maior 

autonomia e responsabilização e consequente retribuição associada ao desempenho. 

Seriam fatores facilitadores o aumento da autonomia e confiança na gestão, um 

financiamento regular e dimensionado face às reais necessidades, assim como, a 

criação de valor e investimento na saúde. Como referem Legido-Quigley et al. (2016) o 

modelo de contratualização deveria ser menos centrado num número muito limitado de 

indicadores e metas de processo, e passar a ser orientado para uma melhoria contínua 
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de qualidade e para obtenção de resultados em saúde. Como barreiras encontramos 

uma gestão não descentralizada e as administrações sem grande margem para uma 

gestão efetiva. A governance clínica e de saúde, pode ser melhorada, assim como, a 

gestão participada pela comunidade.  

2.1.5.2. DESAFIOS RELACIONADOS COM OS DOENTES 

O cidadão deve estar no centro do sistema (Ministério da Saúde, 2018). A população 

que o SNS serve tem vindo a sofrer alterações, pode ser caracterizada por uma 

população envelhecida e com índice de fecundidade baixos. Verifica-se um aumento 

das doenças crónicas não transmissíveis, muitas vezes doenças evitáveis, tais como, a 

diabetes, obesidade, alguns tipos de doença oncológica, que em grande parte dos 

casos, resultam do estilo de vida e comportamentos de saúde da população e 

aumentam a morbilidade e mortalidade e diminuem a qualidade de vida.  

Os cidadãos apresentam novas necessidades de saúde, têm maior acesso à 

informação, estão aparentemente mais bem informados e são mais exigentes nos 

cuidados e nas tomadas de decisão. Neste sentido, torna-se um desafio capacitar os 

cidadãos, promover literacia em saúde e prevenir a doença (Bleich, Ozaltin & Murray, 

2009).  

O SNS deve contribuir para a promoção de bem-estar, melhorar condições sociais e 

laborais positivas para o desenvolvimento das pessoas e para a economia. Um aspeto 

a melhorar é a qualidade e segurança do doente. Neste contexto de envelhecimento, os 

cuidados continuados, por exemplo, são uma resposta fundamental para prestar 

cuidados a curto prazo as pessoas com incapacidade funcional que atinge muito a 

população idosa. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) deve 

aumentar a capacidade de resposta, ao nível do aumento de vagas e o reconhecimento 

e apoio aos cuidadores informais (OPSS, 2018).  

2.1.5.3. DESAFIOS ASSOCIADOS AOS RECURSOS HUMANOS EM SAÚDE  

Os recursos humanos em saúde (RHS) têm um papel chave no funcionamento do 

sistema de saúde. Devem ser compreendidos através do modelo de análise analítico 

AAAQ (Availability (disponibilidade)/ Accessibility/ acessibilidade) Acceptability 

(aceitabilidade) / Quality (qualidade). A disponibilidade está relacionada com o 

funcionamento da saúde pública, prestação de serviços de saúde, bem como 
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quantidade adequada de profissionais e especialistas: a acessibilidade está associada 

ao acesso a instalações, bens e serviços de saúde, acessíveis a todos e tem quatro 

dimensões: 1) não discriminação: 2) acessibilidade física; 3) acessibilidade económica; 

e 4) acessibilidade à informação. Aceitabilidade prende-se com a ética médica e 

culturalmente apropriada, bem como sensível às especificidades ligadas ao género e 

etapa do ciclo de vida. Por último, a qualidade, os profissionais e cuidados de saúde 

devem ser científica e clinicamente adequados e de boa qualidade (Hunt, 2016; United 

Nations, 2000). 

A despesa com recursos humanos face a total despesa em saúde em Portugal oscila 

entre 32% e 34%, valores abaixo da média de 38% dos países desenvolvidos. No 

entanto, não é possível aceder ao número de profissionais efetivamente ao serviço da 

saúde em Portugal. A definição política de uma estratégia de RHS deve ser partilhada 

por decisores políticos, e outros envolvidos no sistema de saúde. Para tal, torna-se 

primordial identificar e caracterizar os profissionais e necessidades dos doentes para 

uma boa gestão e planeamento do RHS através da realização do Inventário Nacional 

dos Profissionais de Saúde.  O crescimento dos profissionais de saúde no SNS foi 

assimétrico e têm-se verificado dificuldades em reverter essas assimetrias e em avaliar 

o impacto das medidas implementadas. Por exemplo, em relação aos médicos verifica-

se um crescimento de número de estudantes em medicina, o que leva a que alguns não 

tenham acesso ao internato médico. Por outro lado, encontram-se dificuldades na 

distribuição de médicos em termos geográficos, em termos de especialidades e do 

envelhecimento da classe. Os enfermeiros são o grupo profissional de saúde mais 

numeroso em Portugal. No entanto, temos acompanhado uma degradação das 

condições laborais, condições contratuais, e aumento do desemprego e emigração. A 

especialização dos enfermeiros não foi regularizada, deste modo, não é valorizada nem 

as competências são utilizadas de modo eficiente. Pouca informação se encontra face 

aos técnicos superiores de saúde, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e 

assistentes técnicos. No entanto, verifica-se que são em número insuficiente para as 

necessidades dos doentes. Os assistentes operacionais, são cerca de 20% do RH do 

SNS, muitas vezes contratados por outsourcing e/ou através de prestação de serviços, 

remetendo para a consequente instabilidade laboral, deficits ao nível da formação 

contínua e fraco envolvimento (Legido-Quigley et al. 2016; Simões et al. 2017). 

A precariedade e/ou limitação temporal dos vínculos laborais leva a valores de 

rotatividade maiores e menor envolvimento de alguns profissionais, tais como 
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enfermeiros e assistentes operacionais. Esta rotatividade tem implicações na qualidade 

dos serviços prestados, nomeadamente na capacidade dos profissionais de 

desenvolver competências de imediatismo de ação, envolvimento interprofissional e 

interinstitucional e a organização de trabalho por turnos.  A diminuição das 40h/semana 

de trabalho para as 35h/semana, deveria ter acarretado um aumento de horas 

contratadas para permitir a redução da sobrecarga dos RHS. Essa dificuldade no ajuste 

de profissionais/horas necessárias tem consequências ao nível da disponibilidade face 

aos doentes e aumenta o absentismo. Também se verificou um aumentou nos dias de 

ausência para formação.  Uma boa gestão dos recursos humanos não passa apenas 

pelo aumento do número de profissionais/ horas contratadas em algumas áreas ou 

especialidades, passa também, pelo efetivo envolvimento e responsabilização do 

empregador e do prestador de serviços (OPSS, 2018).  

2.1.5.4. DESAFIOS ASSOCIADOS À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 

Tem-se verificado, ao nível global, uma rápida evolução nas tecnologias de informação 

e comunicação (TIC). Esta transformação digital, também, se tem verificado no setor da 

saúde e no SNS. O objetivo do desenvolvimento e implementação dos sistemas de 

informação nos serviços de saúde é a melhoria da qualidade da prestação de serviços 

e gestão dos cuidados de saúde, é o aumento da eficiência e a renovação tecnológica 

das instituições de saúde. O Ministério da Saúde (2018) com a Estratégia Nacional para 

o Ecossistema de Informação de Saúde 2020, refere que até 2020 se prevê a 

disponibilização de diversas plataformas de serviços digitais que facilitam o acesso e 

partilha de informação, simplificação e desmaterialização de registos e processos no 

SNS.  Podem ser indicados alguns exemplos ilustrativos, tais como, o portal do cidadão 

do SNS, aplicações móveis: APP MySNS - MySNS tempos que permite verificar o tempo 

médio de atendimento nas urgências, a MySNS carteira que permite consultar boletim 

de vacinas, receitas eletrónicas e testamento vital, as receitas eletrónicas, a certificação 

eletrónica de óbito, o registo de saúde eletrónico (registo da informação clínica 

essencial, exames, diagnósticos de cada cidadão, etc.). 

A eHealth é considerada a utilização das TIC na área da saúde. Esta utilização deve ser 

segura e economicamente viável para apoiar a prestação dos cuidados de saúde e 

respetivos resultados. A eHealth está ligada à mHealth, que se define como a prática de 

cuidados médicos e clínicos suportados por dispositivos móveis, sem fios, tais como, 

telemóveis e dispositivos de monitorização de doentes. A eHealth pode ser utilizada ao 
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nível do diagnóstico, da monitorização e da consulta. A eHealth e mHealth podem trazer 

benefícios ao nível do funcionamento das unidades de saúde, da qualidade do 

atendimento aos doentes, do desempenho dos profissionais e redução de custos do 

sistema de saúde. Esses benefícios verificam-se ao nível da: 1) Disponibilidade da 

informação que pode aumentar a produtividade dos profissionais; 2) Acessibilidade: 

permitindo um contacto mais fácil e permanente entre o profissional e o doente; 3) 

Aceitação: especialmente por parte da população mais jovem; e 4) Qualidade: a saúde 

eletrónica pode permitir um acesso mais rápido à informação, e tornar o diagnóstico, 

tratamento e monitorização mais eficazes (United Nations, 2000; WHO, 2016).  

A Comissão de Tecnologias de Informação em Saúde que emite pareceres para o 

Sistema Nacional de Saúde na área das tecnologia de informação, após análise do 

Sistema de Informação de Saúde nacional fez recomendações nas seguintes áreas: 1) 

Governance em sistemas de informação: face à qual sugerem a normalização e 

certificação dos sistemas de informação e envolvimento os profissionais de saúde no 

desenho e desenvolvimento das aplicações de saúde; 2) Literacia digital em saúde: 

relacionada com a certificação, por entidade competente, dos sites e aplicações, 

implementar uma rede de educadores para o tema literacia digital em saúde e formação 

obrigatória dos profissionais envolvidos em literacia digital em saúde; 3) Proteção de 

privacidade de dados: onde recomendam que se deve legislar acerca da cedência 

/venda de dados de saúde, implementação da lei sobre os direitos dos cidadão no caso 

de perda de privacidade/ segurança digital, e adaptar blockchain para o Registo de 

Saúde eletrónico e registo clínico; 4) Interoperabilidade: implementação de um standard 

de arquitetura comum para reger os Sistemas de Informação (SI) da área da saúde; 5) 

Futuro em sistemas de informação: neste âmbito sugerem a criação de normas 

nacionais e europeias sobre a geração e proteção de dados em saúde, reconhecimento 

da categoria de aplicações móveis em saúde, criação de formas de financiamento e 

políticas de fomento para a conversão do conhecimento/investigação em produtos de 

mercado na área da robótica, inteligência artificial, etc., e parceria com o SNS no 

desenvolvimento e teste de soluções tecnológicas inovadoras.  

Todas a inovações e tecnologias podem trazer benefícios, mas também podem trazer 

efeitos indesejados ou negativos, nomeadamente literacia digital e sobrecarga dos 

profissionais de saúde, questões ligadas à proteção de dados. Neste sentido o 

planeamento, implementação, utilização e financiamento de tecnologias digitais em 
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saúde devem ser devidamente avaliados e monitorizados (Ricciardi, Barros, Bourek, 

Brouwer, Kelsey, & Lehtonen, 2019). 

Em maio de 2015, o Ministério da Saúde publicou a nova Estratégia Nacional de 

Qualidade em Saúde 2015-2020, em conformidade com o Programa de Saúde da União 

Europeia (EU) 2014-2020. A estratégia define as seguintes prioridades: 1) foco nas 

intervenções, serviços, prestadores e instituições locais; 2) melhoria de qualidade da 

prática clínica e organizacional; 3) aumento da adoção de diretrizes práticas na prática 

clínica; 4) fortalecimento da segurança do doente; 5) fortalecimento da investigação 

clínica; 6) monitorização contínua de qualidade e segurança; 7) divulgação de dados 

comparáveis de desempenho; 8) melhoria da qualidade e creditação de prestadores de 

serviços de saúde, e 9) fornecimento de informações transparentes e o empoderamento 

dos cidadãos. 

A sistema de saúde definiu medidas políticas destinadas a melhorar a eficiência e a 

eficácia do sistema de saúde, induzindo a um uso mais racional dos serviços e controlo 

de despesas; gerar economia adicional na área de produtos farmacêuticos para a 

redução de gastos públicos em produtos farmacêuticos e gerar economia adicional nos 

custos operacionais do hospital através de medidas a diversos níveis do sistema de 

saúde: financiamento do SNS e subsistemas de saúde pública, mercado farmacêutico 

e setor de farmácias, monitorização de prescrição, e compras centralizadas, cuidados 

de saúde primários, continuados e serviços hospitalares e serviços intersectoriais. 

A comparação de Portugal com o contexto internacional em relação aos recursos 

alocados (gastos com saúde) e resultados (expectativa de vida ao nascer e aos 65 anos) 

mostra que o sistema de saúde português está entre os mais eficientes da Europa. Os 

principais indicadores de saúde estão a melhorar e o gasto total em saúde foi controlado, 

principalmente por meio de contenção de custos e redução de preços. Um desafio final 

é a implementação de medidas efetivas que garantam a sustentabilidade financeira do 

SNS. Algumas medidas implementadas anteriormente dificilmente podem ter um 

caracter permanente, nomeadamente cortes nos salários dos profissionais da saúde, 

cortes nos preços dos produtos farmacêuticos e cortes nos fornecedores privados 

(nomeadamente análises de sangue, imagens, diálise e reabilitação) com financiamento 

público. Portanto, além de qualquer crescimento no orçamento do SNS, a 

sustentabilidade financeira só pode ser garantida pelo aumento da eficiência nas 

unidades de saúde do SNS. O uso crescente de tecnologias da informação e 
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comunicação é um fator que pode contribuir para alcançar esse resultado (Simões et 

al., 2017). 

2.2. CULTURA E GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

2.2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

A cultura organizacional (CO) tem vindo a ser reconhecida como uma influência 

essencial na análise das organizações em diferentes contextos. É reconhecida a sua 

relevância para obter vantagens competitivas. O sucesso de uma organização não se 

estabelece, apenas, por fatores/condições externos, mas, também, pelos valores da 

organização (Cameron & Quinn, 2011). 

Define-se cultura organizacional como um sistema que partilha pressupostos, valores e 

crenças, que mostram às pessoas o que é ou não um comportamento adequado numa 

determinada organização (Chatman & Cha, 2003). A cultura organizacional pode ser 

definida como um padrão de pressupostos básicos aprendidos por um grupo, como 

forma de resolução de problemas face à adaptação externa e à integração interna. A 

CO deve funcionar de forma adequada, de modo, a ser considerada válida e ensinada 

aos novos membros como a forma correta de percecionar, pensar e sentir os problemas 

e desafios na organização (Schein, 2010).  

Estes valores e princípios tem uma influência forte nos comportamentos dos 

profissionais da organização, assim como no desempenho organizacional. A cultura 

organizacional pode condicionar o sucesso da organização. Quanto mais assertiva, 

orientada para o cliente, orientada para as pessoas e promotora de empoderamento, for 

a organização, mais possibilidades tem de atingir os seus objetivos e ter sucesso 

(Maximini, 2015).  

A cultura de uma organização pode ser um grande trunfo ou uma grande fragilidade. 

Organizações que têm uma cultura organizacional rara ou dificilmente replicada e que 

está bem alinhada com a envolvente externa e exigências da organização apresentam 

uma vantagem competitiva. A cultura organizacional é fruto das interações entre as 

diferentes subculturas presentes na organização, e pode ser considerada uma cultura 

dominante que abriga subculturas que partilham valores, que trazem estabilidade ao 

sistema, identidade aos seus membros e controlo aos gestores (Robbins & Judge, 

2011).  
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A cultura organizacional, se forte, é um meio mais poderoso para controlar e gerir os 

recursos humanos do que as regras e regulamentos. A capacidade de compreender e 

influenciar a cultura organizacional é importante para que os gestores desempenhem 

as suas funções na organização.   

O conhecimento acerca da cultura organizacional tem como base diferentes 

teorias/modelos/estruturas que procuram explicar e caracterizar o conceito, 

compreender o impacto e relevância para as organizações. O conceito cultura 

organizacional é complexo e multidimensional e carece de uma abordagem 

multidisciplinar.  

Segundo Schein (1992) a cultura organizacional integra valores e práticas estabelecidos 

e aprofundados pela organização a partir dos quais são definidos um conjunto de 

valores, normas e crenças que influenciam o comportamento e pensamento das 

pessoas, integra aspetos que são mais visíveis e outros aspetos mais cobertos. Podem 

ser identificados três níveis interrelacionados. Um nível mais profundo relacionado com 

os pressupostos, que são tidos como garantidos e refletem crenças sobre a natureza 

humana e a realidade. Um segundo nível onde se encontram os valores e as normas, 

princípios, standards e objetivos partilhados. À superfície encontramos os artefactos que 

são aspetos mais visíveis, tais como, produtos, serviços e padrões. Por exemplo, se 

uma organização tem como pressuposto que o bem-estar dos profissionais beneficia a 

organização, este pressuposto pode traduzir-se em valores ligados à elevada qualidade 

das relações interpessoais e igualdade. Os artefactos relacionados com estes valores 

podem ser uma política de porta aberta, um ambiente de trabalho que envolva recursos 

ligados ao bem-estar. 

Para compreender a cultura de uma organização pode começar-se por observar os 

artefactos, o ambiente físico, as interações entre profissionais, as políticas, o sistema 

de recompensas, e outros elementos observáveis. Identificar as características da 

cultura de uma organização apoia a identificação, avaliação e gestão da cultura de forma 

mais efetiva.  As tipologias são numerosas e baseadas em dimensões de natureza 

diversas (Maximini, 2015).  Uma das tipologias de cultura organizacional mais estudada 

é a Organizational Culture Profile (OCP) (Chatman & Jehn, 1991) (Figura 1).  
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Figura 1 - Perfil da Cultura Organizacional. (O'Reilly, Chatman & Caldwell, 1991). 
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equipas, é colaborante e enfatizam e reforçam a cooperação e interajuda entre os 

profissionais. Neste tipo de organização tende a verificar-se uma melhor relação entre 

colegas e entre os profissionais e as chefias. Uma organização centrada nos detalhes, 

tende a enfatizar a precisão e os pormenores. Estes valores podem tornar a organização 

única e dar-lhe uma vantagem competitiva.  

O comportamento das organizações e dos profissionais é influenciado por diferentes 

níveis de cultura que, embora partilhem características comuns e que agregadas 

fornecem uma aproximação da cultura da organização, também, são caracterizadas por 

culturas próprias. De um modo abrangente, reconhecemos a cultura global, 

identificamos a cultura de sub-grupos e dentro da organização a cultura de cada 

departamento. Estas diferenças de cultura podem fragmentar a organização e afetar os 

níveis de eficácia (Cameron & Quinn, 2011). 

A estrutura de análise da cultura organizacional através do Modelo de Valores 

Contrastantes proposto por Cameron e Quinn (1999), baseia-se na identificação de duas 

dimensões que, em conjunto, formam quatro quadrantes, cada um deles representando 

um indicador de eficácia organizacional. Uma das dimensões diferencia os critérios que 

enfatizam a flexibilidade e dinamismo, com os que enfatizam estabilidade, ordem e 

controlo. Outra dimensão articula os critérios que enfatizam a orientação interna, 

integração e unidade, com os critérios que valorizam a orientação externa e a 

diferenciação.  

Segundo Cameron e Quinn (2011) as dimensões e quadrantes identificados neste 

modelo, nomeadamente-cultura de clã, cultura hierárquica, cultura de mercado e cultura 

de adocracia, surgem como uma forma muito robusta de explicar as diferentes 

orientações e valores de competição que caracterizam o comportamento humano. A 

robustez das dimensões e a riqueza dos quadrantes levam a que cada quadrante, 

caracterizado por pressupostos, orientações e valores, seja identificado como um tipo 

de cultura organizacional (Figura 2). 
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Figura 2 - Modelo de Cultura Organizacional. (Cameron & Quinn, 2011). 
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participação e penetração no mercado, dando relevância aos preços competitivos e 

liderança de mercado; 3) Cultura de Clã, torna a organização um local muito amigável 

para trabalhar, onde as pessoas compartilham muito de si mesmas, quase como uma 

família alargada. O compromisso é alto. Os líderes são considerados mentores e a 

organização é mantida unida pela lealdade ou tradição. A organização enfatiza o 

benefício a longo prazo do desenvolvimento de recursos humanos e atribui grande 

importância à coesão e à moral. O sucesso é definido pela sensibilidade aos clientes e 

preocupação com as pessoas. A organização valoriza o trabalho em equipa, a 

participação e o consenso; 4) Cultura de Adocracia, torna a organização num lugar 

dinâmico, empreendedor e criativo para trabalhar. Os profissionais são audazes e 

assumem riscos. Os líderes são considerados inovadores, empreendedores, visionários 

e assumem riscos. A organização une-se pelo compromisso com a experimentação e a 

inovação. A ênfase está em estar na frente, e a longo prazo, a organização pretende o 

crescimento e a aquisição de novos recursos. Sucesso significa ganhar produtos e 

serviços únicos e novos. É valorizado ser um líder de produto ou serviço. A organização 

incentiva a iniciativa individual, autonomia e a liberdade. 

Homburg e Pflesser (2000), baseados no modelo proposto por Schein (1985), incluem 

no modelo fatores externos, deste modo, desenvolvem um modelo que pretende 

explicar as relações entre a cultura organizacional e os resultados de desempenho. 

Salientam o dinamismo do mercado (ambiente externo) que modera essa relação. Este 

modelo não inclui alterações/mudanças na organização como sugerem Ployhart e 

Vandenberg (2010). Ployhart e Vandenberg (2010) referem que os resultados da análise 

dos modelos podem alterar-se se introduzirmos as variáveis tempo e mudança. 

Segundo os autores, os modelos devem conseguir explicar, ou pelo menos, incluir como 

e quando determinadas variáveis mudam ao longo do tempo, de modo, a fornecer 

conclusões com sentido, exatas e compreensivas sobre cultura organizacional e o seu 

impacto noutros constructos das organizações e sistemas relacionados.  

O modelo de cultura organizacional proposto por Hatch e Cunliffe (2006) inclui cinco 

domínios interligados, internos à organização que, no seu conjunto, se relacionam com 

o ambiente externo. Os cinco domínios são: cultura organizacional e identidade, 

estratégia organizacional, design, estrutura e processo organizacional, comportamento 

e desempenho organizacional e resposta estratégica ao ambiente organizacional. O 

modelo proposto por Sagiv e Schwartz (2007) dá grande ênfase à relação e interação 
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entre a cultura societal (ambiente externo) e a cultura organizacional (ambiente interno 

e identidade). 

Dauber, Fink e Yolles (2012) propõem um modelo de cultura organizacional baseado 

numa vasta revisão de teorias e modelos, que explora a relação dinâmica entre a cultura 

organizacional, estratégia, estrutura e operações numa organização (ambiente interno) 

e define interações com o ambiente externo. O modelo proposto facilita a exploração da 

complexidade empírica das organizações. Os autores consideram o ambiente externo, 

todos os fatores externos à organização, face aos quais a organização tem de se 

adaptar. Consideram, no entanto, que a organização também influencia o ambiente 

externo. Selecionam dois fatores externos, o ambiente de legitimação que são os 

stakeholders da organização (clientes, profissionais, fornecedores, parceiros, etc.) e um 

outro ambiente relacionado com o mercado, o ambiente relacionado com as tarefas e 

exigências externas. Deste modo, as organizações são moldadas parcialmente pelo 

ambiente externo. No entanto, o nível de influência externa varia consoante a 

unidade/departamento da organização, ou seja, algumas unidades da organização são 

mais abertas do que outras à influência externa. As estruturas e as estratégias são mais 

abertas e mais facilmente influenciáveis pelo ambiente externo do que a cultura 

organizacional, por exemplo. Este modelo, está em linha com a Teoria dos Sistemas 

que defende que cada organização é um sistema aberto que tem de estar num equilíbrio 

dinâmico com o ambiente. Este aspeto está contemplado no modelo proposto por 

Dauber, Fink e Yolles (2012), que defende que mudanças em qualquer um dos 

domínios, necessariamente leva a um processo de resposta a essa mudança 

independentemente da eficácia e eficiência da resposta ou do respetivo processo. O 

modelo pretende ter uma visão holística e dinâmica da cultura organizacional. O modelo 

de cultura organizacional proposto enfatiza a necessidade de compreender os 

processos e os domínios para apreender a natureza da dinâmica da cultura 

organizacional.  

2.2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL E ORGANIZAÇÕES PROMOTORAS DE 

SAÚDE 

As organizações deparam-se com crescentes desafios internos e externos, complexos 

e multidimensionais. Confrontam-se com diversas alterações comportamentais, sociais, 

económicas e com barreiras internas, tais como fragilidades ao nível da gestão, 
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insatisfação, burnout e turnover dos profissionais (Bourgeault, Dingwall & de Vries, 

2010; Burton, 2010). 

A avaliação da qualidade e dos processos é um componente vital para a manutenção e 

melhoramento da qualidade dos serviços e desempenho prestado pelas organizações 

e respetivos profissionais (BNQ, 2018).  

Os resultados de uma organização, nomeadamente o desempenho dos profissionais 

são altamente influenciados pela sua Saúde e Qualidade de Vida (QV). Uma cultura 

organizacional que tenha uma abordagem focada na promoção de qualidade de vida 

dos profissionais e de espaços de trabalho saudáveis (Healthy Workplace) está 

associada a uma melhor satisfação com o trabalho, menos riscos psicossociais no 

trabalho, e consequentemente melhores resultados, nomeadamente um melhor 

desempenho dos profissionais e satisfação por parte dos clientes (Burton, 2010).  

As organizações que têm como pilar estratégico a promoção do bem-estar e saúde dos 

profissionais tendem a prevenir riscos, promover a saúde e resolver problemas ou 

ocorrências negativas. Uma abordagem de promoção de qualidade de vida e bem-estar, 

tem maior capacidade para atrair e reter os profissionais e melhora o comprometimento 

dos seus profissionais (Cameron & Quinn, 2011; Campbell & Wiernik, 2015; Gauld & 

Horsburgh, 2020). Deste modo, estes aumentam o seu desempenho, a sua criatividade 

e capacidade de inovação. Por outro lado, permite reduzir fatores de risco e 

desestabilizadores no trabalho, tais como conflitos, queixas, turnover, absentismo, 

problemas de desempenho, acidentes e incapacidade (Kock, 2017).  

As organizações mais saudáveis, apresentam em média, resultados mais positivos 

(Guest, 2002) ao nível dos recursos humanos, ao nível dos gestores e ao nível da 

entidade da tutela (Estado ou acionistas).  

As necessidades dos profissionais, se não forem satisfeitas, podem funcionar como 

fatores de risco para a saúde. Inversamente, quando as organizações satisfazem essas 

necessidades conduzem a um bem-estar e saúde organizacional. Estas necessidades 

podem passar pela segurança, sentido de pertença, satisfação com o trabalho, justiça 

social, auto-estima, auto-eficácia e autonomia (Guest, 2002; Kristensen, Hannersz, 

Hogh & Borg, 2005). Ambos, organização e profissionais, partilham a responsabilidade 

de manter e melhorar o bem-estar e qualidade de vida. 
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Torna-se fundamental identificar e caracterizar os fatores da organização e dos 

profissionais que influenciam a qualidade de vida dos profissionais e que 

consequentemente influenciam o seu desempenho e outros resultados da organização 

(BNQ, 2018; Okunade, Arora & Haverhals, 2017). 

Deve ser fomentada uma CO promotora de saúde e bem-estar. Os fatores de risco para 

a saúde e qualidade de vida devem ser identificados e eliminados ou quando não for 

possível eliminá-los, devem implementar-se estruturas e práticas para apoio e 

promoção da qualidade de vida e da saúde na organização e minimizar o impacto dos 

riscos (BNQ, 2018; Burton, 2010; Scott, Mannion, Davies & Marshall, 2003).  

Um sistema de gestão de saúde e qualidade de vida deve incluir diversos elementos da 

parte da organização, da gestão e dos profissionais, nomeadamente compromisso, 

liderança e participação, capacidade de planeamento, implementação, avaliação e 

ações corretivas. Este sistema é dinâmico e deve ser periodicamente monitorizado e 

revisto (Burton, 2010; Cameron & Quinn, 2011; Oygarden, Olsen & Mikkelsen, 2020; 

Smith, Mossialos & Papanicolas, 2008).  

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2010) apresenta um modelo de ambientes de 

trabalho saudáveis, indicando as vias de influência, processo e princípios essenciais. 

Começa por definir um ambiente de trabalho saudável como aquele em que os 

profissionais e os gestores/chefias em conjunto desenvolvem um  processo de melhoria 

contínua da proteção e promoção da segurança, saúde e bem-estar de todos os 

profissionais e para a sustentabilidade do ambiente de trabalho tendo em conta o 

ambiente físico de trabalho, o ambiente psicossocial do trabalho, os recursos para a 

saúde pessoal e o envolvimento da organização na comunidade, estando sempre 

presente o compromisso da liderança, a participação ativa do profissional e o respeito 

pelos valores e a ética. Adicionalmente e como indica a figura 3 o processo de melhoria 

contínua implica um ciclo de atividades, nomeadamente mobilizar, reunir, diagnosticar, 

priorizar, planear, executar, avaliar, melhorar e assim sucessivamente (Figura 3). 
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Figura 3 - Modelo de ambientes de trabalho saudáveis da OMS. (WHO, 2010, pp. 8). 

 

Na identificação, caracterização e avaliação devem ser tidos em conta múltiplos fatores 

e indicadores. Uma vez que a saúde e qualidade de vida dos profissionais é influenciada 

por diferentes fatores, devem ser utilizadas múltiplas fontes de informação e diferentes 

variáveis relevantes (Gaspar, Cabrita, Rebelo & Matos, 2017; WHO, 1994; 2005). De 

entre os fatores relevantes destacam-se: a Cultura Organizacional (Cameron & Quinn, 

2011), Fatores Psicossociais do Trabalho (stress e burnout, equilíbrio entre vida familiar 

e trabalho, relações de trabalho, relações com a liderança, satisfação, autonomia, 

reconhecimento) (Kristensen, 2002; Kristensen, et al., 2005), Qualidade de Vida 

(Gaspar, et al., 2017; WHO, 1994; 2005), Desempenho (Campbell & Wiernik, 2015; 

Guest, 2002) e outras variáveis e resultados da organização (BNQ, 2018; Bourgeault, 

Dingwall & de Vries, 2010; Burton, 2010). 
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Bem-estar e QV no trabalho resultam de encontrar formas para melhorar a QV e o 

desempenho, incluindo atividades desenvolvidas pela entidade patronal que melhorem 

as condições de trabalho e que melhorem a vida dos profissionais no desenvolvimento 

das suas tarefas, tais como restruturar o trabalho, implementar um sistema de 

recompensas, melhorar o ambiente laboral, promover a participação/autonomia, 

melhorar os salários, permitir o desenvolvimento de carreira, promover competências 

de resolução de conflitos, comunicação, promover relações positivas e justas entre os 

profissionais e entre profissionais e chefias e promoção de saúde e bem-estar 

(Rismawati, Gani, Sukmawati & Zakaria, 2015; Sewang, 2016). 

Num estudo desenvolvido por Sivris e Leka (2015) através de entrevistas a especialistas 

foram identificadas boas práticas relativamente à promoção e proteção do bem-estar e 

saúde mental no local de trabalho tendo como base o modelo da Organização Mundial 

de Saúde (WHO, 2010). Todos os especialistas concordam que uma abordagem 

holística e multidisciplinar é fundamental para o sucesso da implementação das boas 

práticas. Alguns exemplos de boas práticas identificadas são: envolvimento de 

stakeholders e representantes dos setores relevantes, intervenção baseada na 

evidência científica, disseminação das boas práticas, intervenção como um processo 

com melhoramentos e avaliação contínuos. Os especialistas identificam como principais 

barreiras ao sucesso da intervenção a falta de conhecimento por parte da gestão, 

profissionais e outros relevantes, constrangimentos financeiros, pressão de tempo, as 

organizações gostam mais de resultados certos e rápidos, e resistência à mudança e 

respetivas consequências. Para combater estas e outras barreiras os especialistas 

sugerem que se aposte em melhores políticas e legislação, mais e melhor evidencia 

científica, sensibilização e educação das pessoas e entidades envolvidas e utilização 

de uma abordagem holística que envolva a organização, mas também a comunidade 

com ações diretas e indiretas e com uma abordagem multidisciplinar e integração 

multinível (Braithwaite, Ludlow, Churruca, James, Herkes, McPherson, Ellis & Long, 

2020). 

2.2.3. GESTÃO, QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SISTEMAS DE SAÚDE 

A qualidade dos serviços de saúde é um dos objetivos centrais dos sistemas de saúde. 

A avaliação dos sistemas de saúde e do respetivo desempenho, inclui indicadores, tais 

como acesso, equidade, qualidade, segurança e custos dos serviços de saúde (Ashton, 

2015).  
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Podem ser identificados sete pilares da qualidade em saúde: 1) eficácia; 2) eficiência, 

3) efetividade; 4) adequação/otimização; 5) conformidade / aceitabilidade; 6) 

legitimidade e 7) equidade. A avaliação da qualidade das organizações de saúde, numa 

perspetiva sistémica, deve ter em conta diversos e fundamentais conceitos, tais como, 

a liderança, estratégia, planos, doentes, sociedade, informações e conhecimentos, 

pessoas, processos e resultados. O processo de gestão estratégica com vista à 

qualidade e melhor desempenho em saúde é composto por seis etapas: 1) diagnóstico 

ou análise das influências dos stakeholders, da intensão estratégica da organização, e 

análise dos ambientes externo e interno; 2) formulação ou definição do plano e opções 

estratégicas; 3) implementação, execução da estratégia através do plano de ação; 4) 

controlo, monitorização do desempenho estratégico através de indicadores; 5) 

retroalimentação, ou seja, mudanças e adaptações necessárias na trajetória 

estratégica; 6) aprendizagem, desenvolvimento de processos e práticas que promovam 

a aprendizagem organizacional em gestão estratégica (OECD, 2017).  

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007) apresenta funções de gestão nos 

serviços de saúde, tais como política e planeamento, gestão e planeamento financeiro, 

gestão e planeamento de recursos humanos, governance e avaliação, gestão e 

planeamento da prestação de serviços, informação e gestão do desempenho. Para a 

gestão da qualidade das organizações de saúde, deve-se ter em conta, a garantia da 

qualidade, acreditação, satisfação e segurança do doente, gestão do desperdício e 

monitorização e avaliação da qualidade dos serviços, gestão do risco e clima de 

supervisão e apoio organizacional. Ao nível da gestão, as organizações de saúde 

necessitam de equilíbrio em quatro campos: 1) garantia de um número adequado de 

gestores em todos os níveis do sistema de saúde; 2) garantia de que os gestores têm 

competências adequadas; 3) criação de um sistema de apoio e suporte da gestão; 4) 

criação de condições adequadas no ambiente de trabalho. Estas quatro condições estão 

intimamente ligadas e devem ser reforçadas como um todo.  

Soluções para compreender e melhorar a qualidade, custo e acessibilidade a um 

sistema de saúde que incluam apenas um ou dois componentes do sistema não são 

suficientes. A natureza do sistema de saúde carece de ser reformulada, através da 

criação uma competição de resultados baseada no valor, incluindo profissionais de 

saúde, planos de saúde, doentes e consumidores, fornecedores e governo. A literatura 

defende que a reforma deve envolver transformação de estratégias, estrutura 
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organizacional, abordagens de financiamento e avaliação das práticas dos diversos 

atores do sistema (Ashton, 2015; Braithwaite et al., 2020; Porter, 2006). 

Neste sentido e de acordo com a teoria dos sistemas a segurança do doente e a 

qualidade dos serviços de saúde são propriedades prioritárias do sistema de saúde, e 

consequentemente, para melhoria dos resultados da organização de saúde deve ser 

realizada uma apreciação sistemática de todo o sistema que contribui para esses 

resultados (Ukawa, Tanaka, Morishima & Imanaka, 2015). Como outros sistemas, o 

sistema de saúde, assenta sobre dois conjuntos de conceitos: emergência e hierarquia; 

controlo e comunicação. O sistema de saúde é constituído por diferentes hierarquias, 

nomeadamente os doentes e a comunidade, organização de saúde (hospital, centro de 

saúde, etc.), sistema de acreditação e governo (Chuang & Inder, 2009).  

Eurofund (2011) dedica-se às ligações entre o diálogo, social, as condições de trabalho, 

a qualidade do trabalho e o respetivo impacto no desempenho da organização. Através 

da análise de seis estudos de caso conclui que existe uma clara ligação entre o 

desempenho e a qualidade do trabalho e formação, competências e empregabilidade. 

A formação surge como o fator com maior impacto na melhoria do desempenho. A 

saúde, 

a segurança e o bem-estar contribuem para o aumento do desempenho e produtividade 

de cerca de 20% uma vez que diminuem as situações de doença, as faltas por doença 

e os gastos associados. O estudo conclui que uma organização com políticas flexíveis, 

bem desenvolvidas promotoras de um equilíbrio entre o trabalho e a vida privada tem 

um impacto positivo no desempenho, assim como leva a uma maior facilidade de 

recrutar e manter os profissionais, maior dedicação dos profissionais quando é 

necessário, menos acidentes e erros e maior satisfação laboral. 

A investigação que analisa a relação entre a gestão e os resultados e desempenho das 

organizações de saúde apresenta algumas limitações quantitativas e qualitativas, uma 

vez que a maioria dos estudos revela resultados face a problemas /temas /contextos de 

saúde específicos. No entanto, permitem reter algumas conclusões, tais como, 

demonstra que intervenções que permitam desenvolver as capacidades/competências 

de gestão facilitam e influenciam o desempenho, que o envolvimento do governo é 

fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde e da saúde da 

população e valoriza o fortalecimento e empowerment do papel da gestão e da gestão 

intermédia. Outro ponto a salientar é que, a melhoria dos resultados, é um processo que 
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implica o desenvolvimento de comportamentos e culturas e pode demorar anos até se 

refletir claramente na gestão e o desempenho. Por último, a gestão é uma capacidade 

individual e do sistema, na qual todos os níveis e intervenientes beneficiam de uma 

articulação eficaz e articulada. O sistema de saúde precisa de uma estratégia tripartida 

para melhorar a saúde global, nomeadamente educação e formação, prática e 

investigação. Um forte enfase na gestão, como um elemento fundamental para a saúde 

global, pode abrir novos e sustentáveis caminhos para melhoria do desempenho dos 

sistemas de saúde (Bradley, Taylor & Cuellar, 2015). 

O conhecimento e as competências da gestão são fundamentais para o desempenho 

das organizações de saúde (Vainieri, Ferré, Giacomelli & Nuti, 2019). A sustentabilidade 

das organizações de saúde está intimamente ligada à capacidade que as organizações 

de saúde têm de avaliar os seus processos e resultados, identificar necessidades de 

mudança e implementar e monitorizar de modo eficaz estratégicas de mudança. O foco 

da gestão terá de ser a excelência, a qualidade dos serviços prestados, os serviços de 

apoio ao doente, e posicionamento no mercado (Ghali, Habeeb & Hamzah, 2018; 

Palvalin, 2017; Palvalin, Voordt & Jylha, 2017). Num estudo desenvolvido por Lega, 

Prenestini e Spurgeon (2013) verificam que o desempenho das organizações de saúde 

e de todo o sistema de saúde encontra-se correlacionado com as práticas de gestão, 

com a liderança e com a cultura organizacional, todos associados a abordagens e 

valores da gestão.   

A avaliação das organizações de saúde deverá ter uma abordagem multidimensional de 

diferentes tipos de processos e resultados (Kash, Gamm, Spaulding & Johnson, 2012; 

Spaulding, Johnson, Kash & Gamm, 2017).   

Uma boa gestão da organização de saúde é fundamental para o seu bom desempenho, 

para a motivação e retenção dos profissionais de saúde e bem-estar dos doentes (Lega, 

Prenestini & Spurgeon, 2013). No estudo realizado por Ingram e Glod (2016) conclui-se 

que é importante ter uma política de retenção de profissionais através da valorização, 

incentivos e promoção da formação contínua. A gestão global da saúde deve ter em 

consideração diversos fatores: a) competências fundamentais; b) aumento da 

capacidade de gestão uma perspetiva de objetivos pessoais; c) fortalecimento da 

investigação na área da gestão e na melhoria do desempenho do sistema de saúde.  
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As competências da gestão nas organizações de saúde estão intimamente ligadas com 

o desempenho organizacional, especialmente as competências relacionadas com o 

processo de partilha de informação e comunicação (Brown, 2020; Vainieri et al., 2019).  

Bradley, Taylor e Cuellar (2015) identificam oito competências fundamentais para 

fortalecimento da gestão dos sistemas de saúde: 1) pensamento estratégico e resolução 

de problemas; 2) gestão de recursos humanos, 3) gestão financeira, 4) gestão 

operacional; 5) gestão do desempenho; 6) governance e liderança; 7) análise política e 

comunicação; 8) avaliação e envolvimento da comunidade e do doente (Tabela 1). 

 

Quadro 2.1 - Competências da Gestão que fortalecem os Sistemas de Saúde. (Bradley, 

Taylor & Cuellar, 2015)  

Competência 
 

Descrição 
 

Pensamento estratégico e resolução de 
problemas  

Capacidade de estabelecimento de um 
objetivo (SMART*) e alinhamento dos 
recursos para resolver problemas para 
atingir os objetivos da organização. 

Gestão de recursos humanos (GRH) Recrutamento e retenção, educação e 
formação, compensação, relações laborais, 
avaliação do desempenho e suporte das 
chefias.  

Gestão financeira Orçamento com análise variável, 
contabilidade e avaliação do capital dos 
projetos. 

Gestão operacional Registo dos doentes, registos médicos, 
gestão de camas, gestão do teatro de 
operações, gestão dos cuidados, prevenção 
de infeções, gestão de fornecedores, 
informação tecnológica e processo dos 
doentes (admissão, tratamento, alta). 

Gestão do desempenho e prestação de 
contas 

Modelo lógico, medição de processos e 
resultados, melhoria da qualidade e sistemas 
de prestação de contas. 

Governance e liderança Criar ambientes facilitadores, desenvolver 
atividades de governação, desenvolver a 
cultura organizacional e corporativa, 
assegurar um planeamento de sucessão. 

Análise política e comunicação Compreender os ambientes políticos e de 
regulação, criar uma política de 
compensações, conduzir envolvimento e 
análise das necessidades dos stakeholders. 

Avaliação e envolvimento da comunidade e 
do doente 

Epidemiologia, investigação baseada na 
participação comunitária, educação para a 
saúde, compreensão do doente, ter um 
serviço orientado para o doente. 

Nota. *SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, and Time-bound) 
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Um trabalho desenvolvido por Smith, Mossialos e Papanicola (2008) para o 

Observatório Europeu para aos Sistemas e Políticas de Saúde da Organização Mundial 

de Saúde aprofunda o papel da avaliação do desempenho para a melhorias das 

organizações e do sistema de saúde conclui que a avaliação de desempenho permite 

aos decisores políticos melhorar e acompanhar mais eficazmente os sistemas de saúde, 

permite a todos os atores que tomem decisões com maior qualidade. A avaliação do 

desempenho deve ser liderada pelos governos, deve-se ter cuidado com a definição dos 

indicadores de desempenho, apresentá-los de forma clara, acessível e contextualizá-

los em temos sociais. Algumas áreas ainda têm deficits de indicadores desempenho, 

por exemplo, a saúde mental e a proteção financeira. A disseminação da informação da 

avaliação de desempenho deve ser clara e compreensível para os diferentes atores, 

profissionais, doentes e público em geral. A avaliação do desempenho deve ser 

monitorizada frequentemente. Incentivos financeiros para as organizações com melhor 

desempenho pode ser uma medida promissora para as políticas e investigação uma vez 

que as decisões devem ser baseadas na evidência científica rigorosa.  

Num estudo realizado por Braithwaite et al. (2017) foram comparados oito países em 

relação aos indicadores de desempenho do Sistema de Saúde. Os indicadores mais 

referidos foram pela seguinte ordem: qualidade e segurança, acesso, experiência do 

doente, resultados de saúde da população e eficiência. Uma conclusão do estudo é que 

a avaliação de desempenho deve ser suportada através da implementação de uma 

estrutura lógica, universalmente aceitável e disponível para apoiar o desenvolvimento 

de um indicador de desempenho nacional. Esta estrutura tem de ser desenvolvida para 

definir o foco e dimensões de desempenho a avaliar, ajudar a alinhar o sistema de 

avaliação do desempenho com as outras políticas vigentes e exigências financeiras e 

fornecer uma visão claramente definida para incentivar a aceitação dos profissionais de 

saúde e dos doentes. Uma estrutura conceptual que integre diferentes domínios e com 

um equilíbrio de indicadores ao nível da estrutura, processo e resultados é fundamental 

para um processo de reforma dos sistemas de saúde.  

2.3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

2.3.1. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, GESTÃO DE DESEMPENHO E 

RESULTADOS NAS ORGANIZAÇÕES  

Os recursos humanos (RH), são um dos quatro recursos geridos nas organizações, a 

par dos recursos físicos, recursos financeiros e recursos intangíveis. Todos estes 
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recursos são fundamentais para o funcionamento de uma organização, no entanto, os 

recursos humanos são centrais em todo o funcionamento, utilizam, controla e gerem os 

outros recursos para atingir os objetivos organizacionais. A eficiência e eficácia de uma 

organização depende da organização e gestão do sistema de RH.  

A Gestão de Recursos Humanos (GRH) é uma consequência inevitável do 

desenvolvimento e crescimento de uma organização. A Gestão Estratégica de Recursos 

Humanos (GERH) foca-se em todas as estratégias RH adotadas pelas organizações e 

pretende avaliar o seu impacto no desempenho e noutros resultados. É central o 

impacto da GERH no desempenho organizacional e na experiência de trabalho dos 

profissionais (Guest, 1999).  

Hulselid (1995, 2017) aprofunda o estudo da ligação entre sistemas de práticas de GRH 

ligadas ao elevado desempenho e o desempenho da organização.  Um sistema de GRH 

focado no elevado desempenho envolve os procedimentos de recrutamento e seleção 

dos RH, incentivos e compensações e sistemas de gestão do desempenho, 

envolvimento e treino e formação dos profissionais. Um sistema assim vai aumentar o 

conhecimento e competências dos profissionais atuais e futuros da organização, e 

consequentemente, aumentar a motivação e retenção de profissionais de qualidade e a 

remoção de profissionais com menor desempenho. O autor conclui que um sistema de 

GRH focado no elevado desempenho está associado a um melhor desempenho da 

organização uma vez que promove a integração, a retenção e aumenta dos melhores 

profissionais. 

O modelo de implementação de RH apresentado por Guest, Paauwe e Wright (2013) 

defende que este processo deve envolver quatro fases, a) tomada de decisão de 

introduzir práticas de RH; b) avaliação da qualidade das práticas de RH; c) 

implementação das práticas de RH; d) avaliação da qualidade da implementação. Estas 

fases devem ser devidamente implementadas pelos diferentes níveis de gestão e 

avaliadas pela gestão, mas também pelos profissionais e por stakeholders externos. A 

GRH e os seus objetivos devem ser compreendidos e integrados num contexto mais 

alargado de objetivos e políticas da organização.  

A GRH analítica privilegia a compreensão das práticas de RH. Pretende construir teorias 

e obter dados empíricos relacionados com o comportamento da Gestão na organização 

e nos profissionais em diferentes profissões, funções, empresas e sociedades (Wright, 

Gardner & Moynihan, 2003). A cultura organizacional e conceitos associados ao 
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contrato psicológico são importantes para os comportamentos da organização e estão 

a ser integrados com variáveis mediadoras e/ou moderadoras em modelos relacionados 

com a eficácia do processo de GRH. As práticas e políticas de RH afetam a satisfação 

no trabalho, a confiança na gestão, o comprometimento e o comportamento do 

profissional como um todo (Guest, 1999; Wright, Gardner & Moynihan, 2003).  

Boxall, Purcell e Wright (2007) defendem uma conceção integrada de GRH mais ligada 

com os produtos da organização, desempenho, assim como a experiência dos 

profissionais de todo o processo de gestão e a cultura da organização.  

Diversas mudanças ao nível dos avanços tecnológicos, internacionalização e legislação 

laboral têm contribuído para o progresso e melhoramento das práticas e políticas GRH. 

A sociedade valoriza que aspetos como a honestidade, transparência e valores éticos 

integrem a gestão das organizações (Barrena-Martínez, López-Fernández & Romero-

Fernández, 2019).  

Segundo Boon, Hartog e Lepak (2019) verifica-se uma associação positiva entre os 

sistemas de RH e o desempenho, e que as complementaridades e sinergias entre as 

práticas de um sistema estão ligadas à efetividade do sistema de RH. A GRH  deve ser 

um sistema consistente que terá mais impacto se todas as práticas forem consistentes 

com os objetivos, a estratégia, as intenções da organização e percecionadas, como tal, 

pelos trabalhadores. Existem muitas conceptualizações de sistemas de RH, incluindo 

desempenho, compromisso e envolvimento. As Políticas de RH representam as 

intenções da organização em relação às práticas de RH que devem ser implementadas, 

enquanto que as práticas de RH refletem as atividades atuais e concretas. Podem ser 

consideradas quatro pontos da interligação entre os RH e as práticas no sistema: a) 

quais as práticas que são mais importantes; b) quais as práticas que mais se configuram 

com o sistema; c) quais a interações entre a prática adotada e o sistema; d) quais as 

práticas necessárias e suficientes para que o sistema seja efetivo e que levem a um 

melhor desempenho (Boon, Hartog & Lepak, 2019).   

Guest (1987) identificou quatro dimensões chave na GRH, nomeadamente 1) 

compromisso: relacionado com a identificação e alinhamento com os interesse e os 

objetivos da organização, 2) flexibilidade: os profissionais devem adaptar-se de modo 

eficaz às mudanças dentro da estrutura organizacional, 3) qualidade: o desempenho da 

organização depende da qualidade dos profissionais e da sua gestão  e 4) integração: 
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refere-se à adequação das estratégias de RH com as necessidades da estratégia da 

organização. 

Kim e Mauborgne (2003) identificam quatro principais barreiras para o desempenho 

elevado: a) Barreira Cognitiva quando os gestores não se apercebem que é necessária 

uma mudança substancial; b) Barreira de Recursos, quando se verificam recursos 

insuficientes para colocar em prática com sucesso; c) Barreira Motivacional, quando os 

profissionais estão desmoralizados e desencorajados e d) Barreira Política, quando se 

verifica resistência interna ou externa à mudança.  

Guest (2002) pretende trazer uma abordagem centrada no trabalhador, na análise e 

estudo da GRH. Defende, também, que se verifica uma relação positiva entre as práticas 

de RH e o desempenho da organização. As suas principais críticas a GRH são que por 

vezes os profissionais não são envolvidos nos processos de conceção e implementação 

das políticas nem mesmo das práticas, os gestores procuram uma exploração eficiente 

dos RH sem contarem com a parceria dos profissionais. Outras vezes, aparentemente 

implementam uma estratégia de GRH que promove o envolvimento e compromisso dos 

profissionais, mas que resulta na implementação de técnicas de gestão relacionadas 

com uma cultura organizacional manipuladora. Os profissionais sentem-se envolvidos e 

comprometidos, mas à custa de um enorme esforço e danos ao nível do stress e 

qualidade de vida. O autor defende que, sem perder de vista os resultados da 

organização, a compreensão da GRH deve ser centrada nos resultados do profissional, 

e não só tendo em conta o desempenho da organização.  

Guest (2001) identifica três abordagens dominantes da relação entre a GRH e o 

desempenho, nomeadamente o sistema centrado no elevado desempenho, o sistema 

de elevado compromisso e modelo de ajuste estratégico. A abordagem do sistema 

centrado no elevado desempenho envolve profissionais com elevadas competências e 

técnica, motivação e autonomia e critério, e está frequentemente associado a um 

resultado de desempenho superior. A abordagem do modelo do elevado 

empenhamento surge do distanciamento do modelo de comando top-down, para um 

modelo baseado no empenhamento e engagement mútuos. Este tipo de abordagem é 

construído numa determinada cultura organizacional e garante que os profissionais 

trabalhem efetivamente no seio e para esta cultura, resultando em profissionais 

altamente comprometidos, motivados, e com elevada flexibilidade e qualidade com 

benefício para os profissionais e organização. Esta abordagem por vezes é criticada 
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porque pode envolver uma implícita manipulação dos profissionais. O modelo de ajuste 

estratégico defende que a utilização efetiva dos RH promove uma maior vantagem 

competitiva e de sustentabilidade, através do ajuste entre a estratégia global da 

organização e a estratégia eficaz e eficiente de RH levando a um compromisso dos 

profissionais.  

Hartog, Boon, Verbyurg e Croon (2013) identificam uma relação forte e positiva entre a 

satisfação dos profissionais, a comunicação da gestão e o seu empenhamento, 

sobretudo o empenhamento afetivo, no entanto, o desempenho está mais fortemente 

associado à qualidade e flexibilidade do profissional do que ao seu compromisso. Um 

sistema de empenhamento salienta a importância de desenvolver o sentido de 

identidade através do envolvimento em objetivos organizacionais e atividades 

partilhadas. A GRH tem de assegurar profissionais comprometidos e competentes. O 

compromisso vem do processo de investimento nos profissionais através de práticas de 

RH ligadas à formação, desenvolvimento e partilha de informação com os profissionais 

e gestão cuidadosa da cultura organizacional. Confia-se que, profissionais 

comprometidos, possam exercer uma autonomia responsável e ser motivados pelos 

objetivos organizacionais, contribuindo assim para o desempenho da organização. Mais 

uma vez, também esta abordagem poderá ter custos em termos de pressão e stress no 

trabalho. Um sistema baseado no elevado desempenho surge associado ao 

desempenho organizacional e a resultados mais positivos e maior satisfação por parte 

dos profissionais. Práticas de elevado desempenho organizacional e compromisso 

estão associados ao desempenho laboral, um desempenho financeiro e uma qualidade 

de produtos e serviços mais elevados e a um menor turnover. Também, as relações 

positivas entre o profissional e a gestão estão associadas a um maior desempenho. É 

fundamental a promoção e implementação de uma GRH baseada no elevado 

engagement e no elevado desempenho (Guest, Paauwe & Whight, 2013). 

No estudo realizado por Ogbonnaya e Messersmith (2018) conclui-se que três 

dimensões das práticas de GRH estão associadas à relação entre o desempenho e 

bem-estar do profissional: commitment, comunicação e oportunidade. No entanto, cada 

uma das três dimensões apresenta uma relação diferente com os resultados do 

profissional. O commitment está fortemente associado a comportamentos inovadores 

por parte dos trabalhadores e outos comportamentos positivos associados a um melhor 

desempenho. A comunicação se for clara acerca das expectativas que a organização 

tem dos profissionais também resulta em comportamentos e atitudes positivas por parte 
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dos profissionais. A oportunidade relacionada com a autonomia e trabalho de equipa 

também surge associada a um maior commitment e a um comportamento inovador, 

flexível e responsável dos profissionais. Por outro lado, a promoção de uma maior 

responsabilidade e autonomia nos profissionais, leva a um maior engagement, mas 

também provoca uma maior pressão e stress.  

Os profissionais podem ser envolvidos no processo do aprofundamento da relação entre 

a GRH e aspetos ligados à sua satisfação e bem-estar. Esta perspetiva assume que os 

resultados dos profissionais são vistos como um fim, em vez de serem vistos como um 

meio. A satisfação dos profissionais depende das práticas de GRH implementadas, da 

forma como estas são implementadas e qual a perceção que os profissionais delas têm. 

Guest e Conway (2001) realizaram um estudo sobre a perceção dos profissionais face 

a práticas de RH em diferentes setores profissionais e no setor público e privado. 

Verificaram uma correlação positiva e significativa entre o número de práticas 

reportadas e a satisfação no trabalho e na vida. Conclui-se que as práticas mais 

relevantes estão associadas à igualdade de oportunidades no local de trabalho, e a 

estratégias de prevenção de assédio ou bullying no contexto laboral, e ainda a 

oportunidades de formação e desenvolvimento de competências. Comparativamente 

com os resultados totais, os profissionais de saúde, apresentam valores mais baixos ao 

nível da avaliação de desempenho, oportunidade de progressão na carreira e 

pagamento extra relacionado com o desempenho.  

Numa perspetiva sistémica, verifica-se que também outras variáveis afetam a 

satisfação, tais como o estado civil e o número de filhos dependentes. Assim como 

variáveis organizacionais, nomeadamente a cultura e o clima organizacional e a 

dimensão da organização. No mesmo estudo foi abordada a satisfação com o trabalho 

e com a vida, verifica-se que o maior nível de satisfação está relacionado com a família 

e amigos e com a saúde e a menor satisfação está relacionada com o empregador e 

com o equilíbrio entre a vida laboral e familiar. O mesmo padrão se verifica nos 

profissionais de saúde.  

Em relação aos fatores associados com a satisfação no trabalho salienta-se a 

importância do número de horas de trabalho, o quanto os trabalhos são desafiantes e/ou 

interessantes e o clima amigável. No caso dos profissionais de saúde salienta-se o 

impacto da idade (quanto mais velhos, maior satisfação) e do nível educacional (quanto 

mais elevado, menor satisfação) e práticas de RH positivas para a família. 
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Ao nível da satisfação com a vida, salienta-se a importância da perceção de alternativas 

de trabalho associadas ao bem-estar geral, ou seja, a segurança no trabalho é mais 

importante para a satisfação com a vida do que para a satisfação com o trabalho.  

Conclui-se que as práticas de RH são importantes para a satisfação dos profissionais, 

mas não são suficientes, os profissionais avaliam e respondem às práticas também 

tendo em conta a sua vida pessoal e familiar. Este conhecimento permite uma 

oportunidade para a GRH se focar no delineamento de objetivos/ trabalho/tarefas, com 

a participação direta e partilha de informação com os profissionais, com maiores ganhos 

ao nível da satisfação dos profissionais e ao nível do desempenho organizacional. Tudo 

depende da capacidade para atingir um equilíbrio, partilha e um sistema de ganhos 

mútuos (Guest & Peccei, 2001). 

O modelo de ganhos mútuos sugere que a GRH deve beneficiar os profissionais e as 

organizações, no entanto grande parte dos modelos de GRH privilegiam a melhoria do 

desempenho das organizações e deixam os profissionais para segundo plano. A 

pressão no trabalho e na sociedade cria uma crescente ameaça aos bem-estar e 

qualidade e vida dos profissionais. De modo a melhorar o desempenho das 

organizações e dos profissionais o modelo de GRH deve dar prioridade a práticas que 

promovam o bem-estar e uma relação positiva entre o profissional e a organização 

(Guest, 2017). 

A organização deverá ter uma cultura e clima organizacional que promova um relação 

positiva e ganhos mútuos para o profissional, organização e outros stakeholders 

(Valizade et al., 2016). A falta de bem-estar dos profissionais tem consequências 

negativas para os profissionais e consequentemente para a organização. Segundo 

Boxall (2013) existem três dimensões importantes nesta relação mútua entre 

profissional e a  organização, nomeadamente: 1) capacidade: relacionada com o 

equilíbrio entre o que a organização precisa para ter profissionais competentes e os 

profissionais que precisam de um ambiente de trabalho positivo; 2)  compromisso: 

relacionado com o equilíbrio entre o compromisso que a organização precisa da parte 

dos profissionais e o desejo de segurança no trabalho e justiça laboral por parte dos 

profissionais; e 3) contribuição: associada à perceção por parte ambas as partes que as 

respetivas necessidades estão a ser asseguradas. Esta relação mútua baseia-se na 

aceitação e respeito por diferentes interesses, na confiança entre as partes, perceção 
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de justiça e respeito pela autonomia e emancipação dos profissionais (Hefferman & 

Dundon, 2016).  

Segundo Kinicki, Jacobson, Peterson e Prussia (2013) a gestão de desempenho é um 

conjunto de processos e comportamentos de gestão, que tem como objetivo definir, 

avaliar, motivar e desenvolver um melhor desempenho dos profissionais, com 

implicações ao nível do desempenho organizacional. Segundo os autores o processo 

de gestão de desempenho deve um processo integrado que envolve quatro etapa: 1) 

definir desempenho (estabelecer junto com o profissional as metas de desempenho); 2) 

avaliar o desempenho (monitorizar o desempenho e identificar forças e pontos a 

melhorar); 3) reavaliar/reajustar o desempenho (junto com os profissionais refletir 

acerca da avaliação e realizar ajustes se necessários); 4) fornecer consequências do 

desempenho (atribuir e fornecer recompensas justas e suficientes).  

A gestão de desempenho é um processo-chave na sustentabilidade das organizações, 

este processo permite o alinhamento entre o desempenho, os objetivos e as estratégias 

definidas. A gestão de desempenho está associada à identificação das competências 

de um profissional ou equipa e integrada num conjunto mais vasto de subsistemas de 

Recursos Humanos e permite uma melhor monitorização, otimização e maior 

desempenho dos profissionais (Bititci et al., 2010).  

Num estudo realizado por Kinicki et al. (2013), os autores definiram seis dimensões 

fundamentais para avaliar a gestão de desempenho: 1) processo de estabelecimento 

de objetivos; 2) comunicação; 3) feedback; 4) coaching; 5) fornecer consequências; 6) 

estabelecer e monitorizar expectativas ligadas ao desempenho. Os autores 

acrescentam que todas estas dimensões da gestão de desempenho se encontram 

altamente correlacionada com dimensões da liderança e com os resultados e 

desempenho organizacional.  

A gestão de desempenho, se implementada de forma eficaz, beneficia os profissionais, 

os gestores e a organização. No entanto, muitas vezes os profissionais consideram que 

se trata de um processo meramente burocrático, muito vezes injusto e que não os ajuda 

a melhorar o seu desempenho (Aguinis, Joo & Gottfredson, 2011).  Segundo os autores 

é fundamental distinguir avaliação do desempenho e gestão do desempenho, sendo 

que a gestão do desempenho é um processo contínuo que implica a identificação, 

mensuração e desenvolvimento do desempenho dos profissionais e equipas, alinhando 

o desempenho com os objetivos estratégicos da organização e a avaliação do 
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desempenho é uma avaliação transversal das forças e fragilidades dos profissionais 

(Aguinis, 2009). 

Aguinis, Joo e Gottfredson (2011) salientam benefícios de um sistema de gestão de 

desempenho para os profissionais, para os gestores e para a organização. O nível dos 

profissionais pode contribuir para o aumento da sua autoestima, para compreenderem 

melhor os comportamentos e resultados exigidos das suas funções e identificarem 

melhor como otimizar os seus pontos fortes e minimizar os seus pontos fracos. Para os 

gestores pode resultar num grupo de profissionais mais motivados e competentes numa 

comunicação mais alinhada com os profissionais, num conhecimento mais aprofundado 

dos seus profissionais o que permite uma antecipação de desempenho e mesmo 

oportunidade de melhorar desempenho. As organizações que assumem processos e 

ações mais adequadas, tornam os objetivos organizacionais mais claros para os 

gestores e profissionais, obtêm um comportamento e atitude mais positivos e um maior 

engagement e commitment por parte dos profissionais, e por último, facilitam a mudança 

organizacional. 

Um sistema de gestão de desempenho deve estar assente nos seguintes princípios: a) 

ser estrategicamente congruente, ou seja, os objetivos individuais devem estar 

alinhados com os objetivos organizacionais; b) congruentes do ponto de vista do 

contexto, o sistema deve ser congruente com a cultura da organização, bem como com 

os objetivos mais amplos do contexto cultural/social; c) Global, todos os profissionais e 

gestores devem estar incluídos no processo; d) ser viável, os benefícios resultantes do 

sistema compensam os custos; e) significativo, as normas e avaliações realizadas para 

cada função de trabalho são importantes e relevantes, a avaliação do desempenho 

enfatiza apenas as funções que estão sob o controlo do profissional, as avaliações têm 

lugar a intervalos regulares, o sistema prevê a desenvolvimento de competências nos 

avaliadores e os resultados são utilizados para decisões importantes; f) específico, são 

estabelecidas orientações detalhadas e concretas sobre o que se espera dos 

profissionais, gestores e do processo; g) identifica o desempenho eficaz e ineficaz, o 

sistema deve fornecer informação que permite distinguir entre comportamentos e 

resultados eficazes e ineficazes, permitindo a identificação dos profissionais com vários 

níveis de eficácia de desempenho; h) fiável, as pontuações de desempenho são 

consistentes e livres de erros e conhecidas à partida; i) válido, ou seja, medidas de 

desempenho incluem todas as facetas de desempenho relevantes e não incluem as 

irrelevantes; j) aceitáveis e justas, o sistema é aceitável, e os processos e resultados 
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são vistos como justos por todas as partes; l) inclusivo, todos os participantes recebem 

uma voz no processo de conceção e implementação do sistema (auto e hétero 

avaliação); m) aberto, o desempenho é avaliado frequentemente e o feedback de 

desempenho é fornecido numa base contínua, a reunião de avaliação consiste num 

processo de comunicação bidirecional durante o qual as informações são trocadas e as 

suas normas de desempenho são claras e comunicadas de forma contínua; n) 

contestável, estabelecer um processo de recurso, através do qual os profissionais 

podem contestar o que podem ser decisões injustas, é um aspeto importante de um 

bom sistema de gestão desempenho (Aguinis & Pierce, 2008). 

Um sistema de gestão de desempenho eficaz cria oportunidades na análise sistémica 

da organização, incluindo questões ligadas à gestão das organizações, tais como, 

motivação e commitment dos profissionais, melhoria do desempenho individual e 

organizacional, promoção da eficácia da comunicação interna, alinhamento dos 

objetivos com as metas da organização, das equipas e dos profissionais e identificação 

de necessidades de formação, de desenvolvimento e de mudança. A gestão de 

desempenho e uma avaliação de desempenho adequadas são ferramentas que tem o 

potencial de orientar os esforços dos profissionais e gestores para a atingir metas e 

melhores resultados individuais e organizacionais. Integradas na gestão de recursos 

humanos permitem um melhor acompanhamento e otimização de potencialidades e 

commitment organizacional (Crispim & Lugoboni, 2012; Houghton & Neck, 2002). 

A gestão de desempenho deve envolver a perspetiva do gestor e do profissional. A 

gestão do desempenho realizada pelo próprio profissional implica um papel ativo, uma 

vez, que faz uma avaliação do seu desempenho face aos objetivos estabelecidos, 

através da análise aos critérios de avaliação e refletindo um parecer final. A gestão de 

desempenho, também, pode ser realizada ao nível das competências, ou seja, são 

estabelecidas por gestores e profissionais competências necessárias para cada cargo 

e a avaliação é realizada com esta base, permitindo o desenvolvimento de potencial 

humano, identificar e desenvolver as competências adequadas e consequentemente 

melhorar a eficácia organizacional e de gestão de recursos humanos (Aguinis, 2009; 

Bititci et al., 2010; Sonnentag, Niessen & Ohly, 2004).  

Na fase de avaliação do processo de gestão de desempenho, tanto o profissional como 

a gestão são responsáveis por avaliar até que ponto os comportamentos realizados são 

os adequados e se os resultados desejados foram alcançados. Embora possam ser 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  94 

utilizadas muitas fontes para recolher informações de desempenho (por exemplo, 

colegas ou subordinados), na maioria dos casos, a chefia direta fornece as informações. 

Também deve ser avaliado em que medida é que as metas estabelecidas no plano de 

desenvolvimento foram alcançadas (Aguinis & Pierce, 2008). 

É importante que tanto o profissional como a gestão se apropriem do processo de 

avaliação, ambos devem realizar a avaliação o que permite acesso a informações uteis 

para serem usadas de forma produtiva na fase de revisão. Especificamente a inclusão 

de autoavaliações ajuda a enfatizar possíveis discrepâncias entre as opiniões próprias 

e as de outros relevantes (Chefias/gestão).  A discrepância entre essas duas visões 

pode desencadear esforços de desenvolvimento, particularmente quando o feedback da 

chefia é mais negativo do que as autoavaliações dos profissionais.  As autoavaliações 

podem reduzir uma atitude defensiva do profissional e aumentar a sua satisfação com 

o sistema de gestão de desempenho, bem como melhorar a perceção de precisão e 

justiça e, portanto, a aceitação do sistema (Naser & Al Shobaki, 2017; Smither & London, 

2009). 

A autonomia e a melhor gestão de objetivos, recursos e competências necessários para 

os atingir, assim como, ao nível do planeamento, definição de prioridades e organização 

do trabalho. Contribuem, ainda, para a incrementação da auto-motivação, auto-

disciplina e auto-recompensa e encorajam práticas que contribuem para a realização de 

tarefa (Breevaart, Bakker, & Demerouti, 2014). Van Diemen e Beltman (2016) defendem 

que um ajuste adequado entre os estilos de trabalho individuais e as necessidades 

pessoais dos profissionais parece ser um fator crítico para obtenção de um melhor 

desempenho e de melhores resultados. 

A autonomia no trabalho esta relacionada com um maior bem-estar dos profissionais 

(Felstead et al., 2015). 

O impacto da GRH no desempenho e no bem-estar dos profissionais foi estudado por 

Jensen et al. (2013), que concluem que a perceção da GRH está relacionada com 

elevados níveis de desempenho e elevada satisfação com o trabalho e commitment com 

a organização. No entanto, os resultados em termos de bem-estar estão intimamente 

ligados a altos níveis de stress, uma GRH centrada em elevados níveis de desempenho 

a par com baixo controlo e autonomia no trabalho estão relacionados com menores 

níveis de bem-estar e níveis de stress mais elevados. Appelbaum et al. (2000) e 

Ogbonnaya e Messersmith (2018) salientam que uma abordagem baseada no modelo 
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AMO, focado nas competências (Abilities), motivação (Motivation) e oportunidade de 

contribuir (Opportunity) dos profissionais poderá assegurar o desempenho e o bem-

estar. Outros autores (Boxall et al. 2016; Kroon et al., 2009) defendem que o modelo 

AMO serve os objetivos de desempenho da organização em vez assegurar o bem-estar 

dos profissionais. O ideal será desenvolver um modelo de GRH que assegure o 

desempenho da organização e bem-estar dos profissionais.  

O bem-estar no trabalho está associado ao bem-estar psicológico, satisfação com a vida 

(Diener & Seligmen, 2004), associado à satisfação e perceção de sentido em relação 

ao trabalho, bem-estar social, relacionado com as relações interpessoais, perceção de 

apoio, confiança e justiça, e bem-estar físico, associado a indicadores de saúde, 

sensação de energia e indicadores de doença, tais como, exaustão e stress (OECD, 

2018, 2020a, 2020b). Este conceito está descrito, também, na definição de qualidade 

de vida proposta pelo WHOQoL (1998) que envolve a saúde física, psicológica, social e 

ambiental.  

Bem-estar no trabalho está associado a baixos níveis de stress e burnout, elevados 

níveis de envolvimento com o trabalho, reflete um equilíbrio entre as exigências do 

trabalho tais como, excesso de trabalho, tarefas emocionais e conflitos e os recursos 

disponíveis (tais como, autonomia, suporte social, desenvolvimento de oportunidades e 

feedback) e percebidos para realizar esse trabalho. Grote e Guest (2017) sugerem que 

além de um ambiente de trabalho saudável e seguro, desenvolvimento de 

competências, integração social, representação e respeito pelos direitos, relevância 

social do trabalho, considera a vida total (equilíbrio trabalho vida pessoal) e 

compensação adequada e justa, deve-se acrescentar a flexibilidade e a proatividade 

individual aos fatores relacionados com a qualidade de vida no trabalho (QWL – Quality 

of Working Life). Os autores propõem um modelo multinível que integre as práticas de 

GRH ao nível do trabalho da organização e na interface entre o trabalho e a vida dos 

profissionais para além do trabalho. Uma abordagem multinível tem em conta o contexto 

onde os profissionais trabalham e vivem (van Veldhoven & Peccei, 2015). 

O modelo multinível apresentado por Guest (2017) e Grote e Guest (2017) inclui 

antecedentes do bem-estar dos profissionais e integra os princípios associados a uma 

relação de trabalho positiva. Ao nível das práticas de GRH associadas ao bem-estar, 

incluindo promoção do investimento nos profissionais, envolvimento no trabalho, 

ambiente físico e social positivos, comunicação/dar voz e suporte organizacional. O 
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bem-estar e a relação positiva no trabalho (que se reflete na confiança, justiça, 

segurança, contrato psicológico e elevada qualidade e vida no trabalho), além de serem 

influenciadas pelas perceções das práticas GRH, também são influenciadas pelo bem-

estar e qualidade de vida (psicológica, social e física). Todos estes fatores vão-se refletir 

no desempenho individual do profissional e organizacional.  

Elevados níveis de bem-estar e satisfação com trabalho estão associados a uma 

melhoria no desempenho (Bryson et al., 2014), níveis mais baixos de turnover 

(Proudfoot et al., 2009) e burnout (Bakker et al., 2008). 

Tem vindo a ser reconhecida a relevância da promoção do bem-estar e qualidade de 

vida dos profissionais ao nível mundial, e apoiada por profissionais na área da saúde, 

investigadores e economistas (Leka & Jain, 2010; NICE, 2016; O’Donnell et al., 2014; 

OECD, 2018, 2020a, 2020b; WHO, 2002).  

2.3.2. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E RESULTADOS NAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

A GRH tem um papel muito relevante e significativo no sistema de prestação de serviços 

de saúde. Identificam-se três tipos de recursos básicos associados à gestão: os 

recursos humanos, financeiros e consumíveis. A GRH nos sistemas de saúde comporta 

diferentes profissionais clínicos e não clínicos que estão direta ou indiretamente 

envolvidos na gestão de sistemas de saúde e intervenção ao nível público e privado. Os 

resultados do desempenho das organizações de saúde estão associados ao 

conhecimento, competências e motivação destes profissionais (Pillai, Senthilraj & 

Swaminathan, 2019).  

A GRH é essencial para a eficiência do sistema de saúde, eficiência dos serviços de 

saúde prestados e satisfação dos doentes. É importante avaliar o desempenho das 

organizações de saúde no início e periodicamente. Como noutras organizações, as 

principais tarefas da GRH no contexto das organizações de saúde é análise de funções, 

recrutamento, organização dos profissionais, avaliação de desempenho, 

implementação de recompensas, desenvolvimento e formação e manutenção e 

motivação constante dos profissionais.  

As organizações de saúde podem revelar um melhor desempenho por parte dos seus 

profissionais se houver um sistema de incentivos e motivação, atribuição de bónus 
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associados ao desempenho individual e se preocupar com a manutenção da saúde 

mental e bem-estar dos seus profissionais. A satisfação dos profissionais com a 

organização de saúde está diretamente associada à satisfação do doente (Ott & Dijk, 

2005). 

Dificuldades e barreiras ao nível da GRH, relacionadas com a liderança, comunicação, 

salários, etc. têm implicações disruptivas na prestação dos cuidados de saúde, 

aumentam a morbilidade e mortalidade dos pacientes e perdem a confiança na 

organização. Apenas gestores com formação específica e robusta devem estar na 

gestão e administração de organizações de saúde. As organizações de saúde devem 

integrar investigadores na área da saúde, gestores e políticos nos seus recursos 

humanos. A GRH deve integrar a relação entre as práticas de GRH, o sistema de 

promoção de desempenho dos profissionais e da organização, as políticas, o contexto 

sociocultural em que a organização de saúde se insere (Harris, Cortvriend & Hyde, 

2007). 

Uma gestão de RH adequada é fundamental para a prestação de serviços de saúde de 

qualidade. O foco e investigação na GRH das organizações de saúde é necessário para 

apoiar as políticas de saúde. Estratégias eficazes de GRH são fundamentais para atingir 

melhores resultados e melhor acesso aos cuidados de saúde a nível nacional e 

internacional. Como já foi referido as organizações de saúde precisam de gerir três tipos 

de recursos: humanos, financeiros e consumíveis. O equilíbrio entre os diferentes 

recursos é um desafio da GRH. O número e custos associados aos consumíveis 

(medicamentos, equipamentos, etc.) e novas tecnologias está a aumentar muito o que, 

pode consequentemente aumentar os custos dos cuidados e serviços de saúde. 

Especialmente nas organizações de saúde públicas este tipo de aumento de despesas 

pode afetar a capacidade de contratação e manutenção ao nível da quantidade, 

diversidade e qualidade necessárias. Os serviços só podem ser eficazes e eficientes se 

existir um equilíbrio entre os profissionais e os outros instrumentos/ recursos (Kabene, 

Orchard, Howard, Soriano & Ludec, 2006).  

Os fatores socio económicos e culturais também afetam a distribuição dos profissionais 

de saúde, nomeadamente as especialidades dos profissionais, a idade média dos 

profissionais, a dimensão e a localização geográfica da organização de saúde (interior 

versus litoral; urbano versus rural). Por exemplo, nível de desenvolvimento económico 

e o número de profissionais disponíveis e em funções num país são indicadores de 
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capacidade de resposta do sistema de saúde. Também o envelhecimento da população 

é um grande desafio dos sistemas, organizações e profissionais de saúde. 

A GRH nas organizações de saúde tem três grandes objetivos: 1) a eficiência: 

conseguida através de, por exemplo, subcontratação de serviços e profissionais, 

contratos baseados no desempenho, 2) a equidade: através do aumento de 

mecanismos de proteção financeira, identificando grupos de risco e readaptando 

serviços, e 3) qualidade e satisfação dos doentes: aumentando a aceitabilidade e 

satisfazendo as expectativas dos doentes. Podem ser identificadas algumas barreiras 

na qualidade da prestação de serviços de saúde, relacionadas com orçamentos 

desproporcionados face aos custos, falta de congruência entre os valores e indicações 

dos diferentes stakeholders, altas taxas de absentismo e turnover dos profissionais de 

saúde (Zurn, Poz, Stilwell & Adams, 2004). 

Uma GRH efetiva é vital para uma mudança e eficácia dos serviços de saúde, 

nomeadamente melhoria da cultura organizacional, da utilização e otimização e gestão 

eficaz da diversidade de profissionais, uma melhor coordenação nos serviços aos 

doentes através de uma equipa multidisciplinar, uma maior capacitação e maior 

envolvimento dos profissionais ao mais alto nível estratégico e de planeamento e não 

apenas ao nível funcional (Kabene et al., 2006). 

O estudo realizado por Vermeeren, Steijn, Tummers, Lankhaar, Poerstamper e Beek 

(2014) salienta que uma perspetiva multidimensional dos resultados é especialmente 

relevante para as organizações de saúde e conclui que as práticas de RH nas 

organizações de saúde estão direta ou indiretamente relacionadas com o aumento dos 

três tipos de resultados, financeiros, organizacionais e relacionados com o profissionais. 

O impacto das práticas de RH nos seus resultados e nos resultados organizacionais 

provam o seu impacto substancial nos resultados financeiros. A satisfação com o 

trabalho está presente na relação entre as práticas de RH e os resultados 

organizacionais. 

2.3.3. MODELOS, POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GESTÃO DE RECURSOS 

HUMANOS NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

A preocupação com o aumento de desigualdades nas condições de saúde, problemas 

de acesso aos cuidados, dificuldades nos investimentos nos serviços de saúde e a 

dificuldades de controlar os crescentes custos em saúde levam diversos países e 
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promover reformas ao nível das políticas e práticas na saúde. A relação e adequação 

da GRH com as políticas de saúde tem vindo a ser estudada por Dussault e Dubois 

(2003). Os autores defendem que a forma como os RH na área da saúde são geridos 

devem ser modernizados. Referem que as inadequadas políticas de RH são 

responsáveis, em muitos países, por desequilíbrios crónicos com múltiplos efeitos nos 

profissionais e falhas ao nível da coordenação entre as ações de GRH e as 

necessidades das políticas de saúde. Os autores sugerem quatro medidas para 

aproximar e adequar a GRH e as políticas de saúde: 1) ir além da abordagem tradicional 

de administração de pessoal para um conceito mais global de GRH; 2) respeitar a  

natureza integrada, interdependente e sistémica dos diferentes componentes da GRH 

no planeamento e implementação de políticas; 3) promover uma atitude mais proactiva 

entre quem faz as políticas e os Gestores de RH, e 4)  promover o compromisso total 

de todos os profissionais e setores em todas as fases do processo.  

Os RH são fundamentais para que se atinjam os objetivos das políticas de saúde. No 

entanto, são identificadas diversas barreiras a essa ação, tais como uma visão limitada 

da GHR muito ligada à “administração de pessoas”, falta de coordenação entre a GRH 

e as políticas levando a replicação de ações e falhas noutras. A gestão das 

organizações de saúde muitas vezes é reativa em vez de ser ajustada às políticas 

globais, tem falta de visão a médio e longo prazo e muitas vezes as decisões são 

subordinadas ao critério financeiro.  

O desenvolvimento de políticas explícitas de RH é um ponto crucial nas políticas de 

saúde e é necessário para combater os desequilíbrios dos profissionais de saúde e 

promover a implementação de reformas dos serviços de saúde. O desenvolvimento de 

políticas de saúde adequadas permite estabelecer objetivos específicos e prioridades 

em saúde, permite identificar meios e recursos necessários para atingir os objetivos, 

apoia a racionalização da tomada de decisão, define a estrutura de referência para 

avaliar e reportar, reúne profissionais e outros stakeholders à volta de assuntos de 

saúde o que facilita reunir os consensos, permite a introdução de ações viáveis e 

efetivas (WHO, 2000).  

Deste modo compreendemos que é fundamental ter em conta a GRH na elaboração 

das políticas de saúde, definindo políticas específicas para a GRH em saúde, uma vez 

que as organizações de saúde estão altamente dependentes dos seus profissionais e 

uma grande parte do orçamento da área da saúde é alocada a RH. 
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As atividades dos RH nas organizações de saúde são específicas e devem ser tidas em 

conta no desenvolvimento e implementação de políticas de GRH em saúde, saliente-se 

que as organizações de saúde têm diversas ligações intersectoriais onde participam 

diversos tipos de profissionais e setores interdependentes, verifica-se um grande 

desfasamento temporal entre o momento da tomada de decisão e o resultado desejado. 

As políticas de GRH em saúde tem de ser definidas num contexto de incerteza uma vez 

que as necessidades dependem de muitos fatores, nomadamente políticos, 

económicos, sociais, culturais, especificidades no sector da saúde, nos quais o estado 

é chamado a intervir de modo a salvaguardar os cuidados de saúde do modo mais 

universal e equitativo possível.  

Na elaboração das políticas de saúde deve-se ter em conta as dimensões principais da 

GRH em saúde: 1) Cobertura: verificação das medidas da alocação de profissionais 

corresponde aos serviços necessários em termos de tipo de serviços e localização 

geográfica; 2) Produtividade: relação entre os resultados e os recursos utilizados, como 

número de consultas por profissional, número de crianças vacinadas pelo centro de 

saúde, etc., 3) Qualidade técnica: verificação dos pontos que têm um impacto positivo 

no estado de saúde; 4) Qualidade sociocultural: até que ponto os serviços são avaliados 

pelos doentes e  respondem às suas expectativas; 5) Estabilidade e Sustentabilidade 

da organização: até que ponto a utilização dos recursos e profissionais  garante a 

viabilidade dos serviços e qual a capacidade de adaptação às novas necessidades e 

mudanças.  

As reformas nos sistemas de saúde deparam-se com diversos desafios, tais como, 

capacidade de redução de custos, através de um melhor planeamento, melhor 

distribuição e diversificação de profissionais e melhorias nas condições de trabalho, 

mais centradas na relação recompensa e desempenho, melhoria do desempenho, 

promoção da equidade no acesso e descentralização dos serviços e cuidados de saúde, 

e reforma dos modelos de cuidados de saúde redefinindo papéis dos profissionais (por 

exemplo os profissionais não médicos podem prestar alguns cuidados de saúde 

primários e podem ser utilizados métodos alternativos de tratamento e maior 

envolvimento de cuidadores informais) e integrando serviços no sentido da mobilidade, 

flexibilidade e trabalho em equipas multiprofissionais. A evidência mostra que as 

reformas nos sistemas de saúde são complexas, mas serão mais facilmente 

implementadas se forem primeiramente desenvolvidas e planeadas ao nível das 
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políticas de saúde e tiverem em conta as alterações tecnológicas, sociais, económicas 

e culturais (Egger, Lipson & Adams, 2000; Institute of medicine [IOM], 2001). 

Um sistema de informação ao nível dos recursos humanos tem como função apoiar a 

integração, a gestão e fornecer pistas para a ação durante todo o ciclo de vida do 

profissional na organização de saúde, desde o recrutamento e seleção, pagamentos, 

formação, gestão do desempenho e planeamento da carreira e não ser apenas um 

suporte para as ações que decorrem.  Um sistema de informação ao nível dos recursos 

humanos não resolve todos os problemas de gestão entre as necessidades e a 

capacidade de resposta das organizações de saúde, no entanto, pode facilitar ao nível 

da análise de informação criando rápidas análises, relações e soluções interligando 

dados, conhecimento e ações. Este tipo de abordagem ligada à tecnologia parece ter 

diversos benefícios, mas as organizações de saúde, a GRH e os profissionais de saúde 

devem utilizá-los com responsabilidade num sector complexo e sensível como os 

serviços de saúde. É fundamental encontrar o equilíbrio entre a inovação e esforços 

para aumentar a produtividade e a eficiência e o respeito pelas questões legais e éticas, 

assim como o bem-estar e satisfação dos profissionais (Tursunbayeva, 2019).  

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia da informação a população está mais bem 

informada sobre suas doenças e as possibilidades de tratamento ligados a 

desenvolvimentos farmacêuticos e tecnológicos. Consequentemente, os doentes 

passam a assumir um papel mais ativo, em vez de apenas serem recetores passivos 

dos serviços de saúde. Uma tendência natural é expandir a capacidade de escolha do 

doente na seleção de organização de saúde e de médico, mas também a expansão dos 

direitos do doente e a facilitação do envolvimento do doente na prevenção, tratamento, 

monitoramento e desenvolvimento de serviços, dando ênfase ao atendimento integrado 

e centrado no doente. A mudança do papel do doente é um dos fatores que afetam o 

funcionamento dos serviços de saúde. Outros fatores são o envelhecimento da 

população e mudanças na composição da saúde da população. Um número crescente 

de idosos implica não apenas que a prestação de serviços de saúde aumente, mas 

também afeta os tipos de serviços realizados (cuidados continuados, etc.). Da mesma 

forma, as mudanças no estilo de vida introduzem novos desafios na área da saúde, 

como é evidente pela obesidade, sendo agora um dos principais desafios emergentes 

nos países desenvolvidos (WHO, 2016). 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  102 

Também se verificaram mudanças significativas que afetam a eficiência operacional no 

lado da oferta dos sistemas de saúde. Os rápidos desenvolvimentos farmacêuticos e 

tecnológicos levaram a mudanças nas possibilidades de tratamento e na maneira como 

os doentes são realmente tratados. Embora esses desenvolvimentos levem ao aumento 

da eficiência na forma de estadas mais curtas nas organizações de saúde 

(internamento, por exemplo) e um rápido crescimento no uso de cirurgias, também 

houve aumento da pressão sobre a redução dos custos (WHO, 2014). 

2.3.4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS E QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO  

Os recursos humanos são considerados o capital principal das organizações. São 

considerados a unidade de trabalho, produção e desenvolvimento e tem um papel muito 

importante nas organizações e nas suas atividades. Deste modo, o processo de 

planeamento e implementação de objetivos da organização deve basear-se na 

utilização, o mais adequada e eficaz possível, dos seus recursos humanos (Ulrich, 

Younger & Brockbank, 2008). 

A qualidade de vida no trabalho (QVT) é um constructo multidimensional e torna-se difícil 

apresentar uma definição única, universal e consensual. A QVT está relacionada com 

boas condições de trabalho, regalias, salários e benefícios adequados, autonomia, 

capacidade de tomada de decisão e um trabalho/funções/atividades desafiantes, 

interessantes e com significado. Uma estrutura compreensiva da QVT deve incluir 

diferentes variáveis, que se relacionam entre si e que resultam no melhoramento do 

clima organizacional, na produtividade e na efetividade, nomeadamente salários 

adequados e justos, ambiente de trabalho saudável e seguro, segurança e oportunidade 

de crescimento e evolução na carreira, segurança psicológica de dar a sua opinião e 

sugestões de melhoria/inovação, responsabilidade social, equilíbrio entre a vida familiar 

e profissional, ambiente de coesão e integração, oportunidades para desenvolver 

capacidades/competências  pessoais, profissionais e sociais (Phan & Vo, 2016; 

Valizadeh & Ghahremani, 2012). 

As pessoas devem ser consideradas de forma integrada, que inclua aspetos pessoais, 

sociais e organizacionais. A QVT torna-se parte integrante de uma perspetiva mais lata 

da QV, ou seja, estabelece-se uma relação indissociável entre a QV e a QVT. São 

identificados por Martel e Dupuis (2006) diferentes modelos integradores desta relação 

estreita entre a QV global do indivíduo e a QV no contexto laboral: (1) um modelo de 
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transferência, que estabelece uma correlação positiva entre a QV e a QVT; (2) outro 

modelo tem uma abordagem compensatória, ou seja, quando a pessoa não está 

satisfeita com o trabalho tenta compensar com atividades positivas fora do trabalho e 

defendem uma correlação negativa entre a QV e a QVT;  (3) o modelo de acomodação 

que defende que, por vezes, reduzimos o investimento numa área da vida para 

responder mais adequadamente a desafios de outra área; por último, (4) o modelo de 

segregação considera que não existe influência entre a vida profissional e a vida fora do 

trabalho. Desenvolver atividades e programas de promoção da QVT ou QV, de um modo 

geral, tem reflexos positivos na melhoria do desempenho dos profissionais (Martel & 

Dupuis, 2006). 

QVT significa encontrar formas para melhorar a QV e o desempenho, incluindo 

atividades desenvolvidas pela entidade patronal que melhorem as condições de 

trabalho e que melhorem a vidas dos profissionais no desenvolvimento das suas tarefas, 

tais como,  restruturar o trabalho, implementar um sistema de recompensas, melhorar o 

ambiente laboral, promover a participação/autonomia, melhorar os salários, permitir o 

desenvolvimento de carreira, promover competências de resolução de conflitos, 

comunicação, promover relações positivas e justas entre os profissionais e entre 

profissionais e chefias e promoção de saúde e bem-estar (Rismawati, Gani, Sukmawati 

& Zakaria, 2015; Sewang, 2016). 

A QVT está relacionada com o nível de satisfação, motivação, envolvimento e 

compromisso que cada indivíduo experimenta em relação à sua vida profissional. 

Relaciona-se com o grau em que se sente que as suas necessidades estão satisfeitas 

enquanto funcionário de uma organização. Geralmente, os profissionais com maior 

qualidade de vida no trabalho, sentem maior segurança, justiça, equidade, valorização, 

suporte das chefias, democracia interna, pertença, autonomia, responsabilidade e 

flexibilidade (Horst, Broday, Bondarick, Serpe & Pilatti, 2014). 

Os recursos pessoais dos profissionais estão relacionados com o seu bem-estar e 

desempenho. Num estudo realizado por Mastenbroek, Jaarsma, Scherpbier, Beukelen 

e Demerouti (2012) concluiu que recursos pessoais, tais como resiliência, 

autorregulação, comportamento reflexivo, comportamentos proactivos e autoeficácia, 

ajudam a explicar o envolvimento e desempenho no trabalho.  

A QVT está associada ao bem-estar e satisfação com o trabalho dos profissionais e o 

interesse que a organização tem no potencial efeito que tem na produtividade e na 
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qualidade.  A QVT envolve fatores internos e externos à organização e afeta as atitudes 

e comportamentos individuais dos profissionais, tais como motivação, adaptação à 

mudança, criatividade e vontade de inovar e aceitar as mudanças, todos relevantes para 

a produtividade individual e de grupo. Quando se aprofunda a QV relacionada com o 

trabalho temos de ter em conta diversos fatores: 1) satisfação com o desempenho; 2) 

possibilidade de futuro na organização; 3) reconhecimento das realizações; 4) 

remuneração; 5) benefícios; 6) relações interpessoais com o grupo e com a 

organização; 7) ambiente psicológico e trabalho físico; 8) autonomia e responsabilidade 

para tomar decisões; 9) possibilidade de participação. No estudo realizado por Horst et 

al. (2014) os autores concluem que a QVT é determinada por características individuais 

dos profissionais, tais como necessidades, valores e expectativas, por características 

da organização, nomeadamente cultura e estrutura organizacional, tecnologia, sistema 

de recompensa interno, políticas internas etc., e, acima de tudo, pela ação sistemática 

entre as características dos profissionais e da organização. Concluem, também, que 

QVT é um fator chave para o desempenho individual e das organizações, faz aumentar 

a produtividade, tempo de duração e maior dedicação e compromisso com o trabalho 

(Tripathy, 2017). 

A QV no trabalho deve ser compreendida numa perspetiva multidimensional, tendo em 

conta a saúde do ambiente de trabalho, o nível de stress ocupacional, as oportunidades 

de desenvolvimento, o suporte social, as compensações e recompensas e o equilíbrio 

vida-trabalho (Horst et al., 2014). 

Deste modo, a cultura organizacional está significativamente relacionada de forma 

direta e indireta com a QVT, assim como, com a efetividade organizacional. Uma cultura 

organizacional positiva caracterizada por um ambiente de trabalho baseado na 

confiança, honestidade, justiça aumentam a QVT dos profissionais, a satisfação com o 

trabalho e compromisso (Bandyopadhyay & Srivastava, 2017). Nestas organizações 

esta questão tem um papel mais central ao nível dos seus valores, crenças, padrões de 

comportamento e pressupostos da organização e entre os membros da organização 

(An, Yom & Ruggiero, 2011; Wambugu, 2014).  

Verifica-se uma relação positiva entre a QVT, o desempenho e a cultura organizacional. 

Melhorar o desempenho dos profissionais passa pela implementação efetiva da QVT, 

fortalecendo a cultura organizacional no ambiente de trabalho de acordo com as 
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expectativas dos profissionais e apoiando os objetivos da organização (Rubel & Kee, 

2014).  

No caso das organizações de saúde a promoção de QVT está associada a profissionais 

com maior bem-estar laboral, tornam-se profissionais mais envolvidos, o que facilita a 

retenção de profissionais qualificados e motivados, melhorando a qualidade dos 

serviços e o desempenho das organizações de saúde (Nayak & Sahoo, 2015). A QVT 

ajuda no desenvolvimento de condições de trabalho o que é positivo para os 

profissionais e para a produtividade, saúde económica e sustentabilidade da 

organização.  

Para promover a QVT deve-se melhorar a satisfação do profissional, melhorar a saúde 

física e psicológica, promover a produtividade, diminuir e/ou promover uma melhor 

gestão dos riscos psicossociais do trabalho (RPT), reforçar a aprendizagem acerca da 

organização (cultura e identificação), melhorar a gestão da mudança e transição, 

construir uma imagem da organização ligada a boas práticas ao nível do recrutamento, 

retenção e motivação dos profissionais (Pereira, Leitão & Gonçalves, 2019). 

Os riscos Psicossociais do trabalho são um dos fatores que mais afeta a qualidade de 

vida e o bem-estar dos profissionais. Para melhorar a QVT é importante a avaliação dos 

riscos psicossociais do trabalho (RPT), planear e implementar medidas para a 

diminuição dos riscos e/ou promoção de condições e competências dos profissionais 

para uma melhor gestão dos RPT (European Agency on Safety and Health at Work, 

2007; Gaspar & Correia, 2019).  

2.3.5. GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

Os fatores psicossociais relacionados com o trabalho têm sido referidos na literatura 

como aspetos importantes no que diz respeito à qualidade de vida dos indivíduos. 

Manter uma atividade profissional num ambiente laboral desfavorável e a exposição a 

determinados fatores de risco psicossocial do trabalho podem afetar a qualidade de vida 

e a saúde mental dos profissionais (European Agency on Safety and Health at Work, 

2007; Gilbert-Ouimet Trudel, Brisson, Milot & Vézina, 2014; Nieuwenhuijsen, Bruinvels 

& Frings-Dresen, 2010; Slany et al., 2013) e estão associados a indicadores de saúde 

física e psicológica mais negativos. Podem ser considerados riscos psicossociais do 

trabalho as exigências laborais, tais como a carga de trabalho e a pressão laboral, 

organização do trabalho e o conteúdo ligado ao nível de controlo sobre as tarefas a 
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desempenhar, as relações sociais e de liderança, tais como o suporte por parte dos 

colegas e chefias e a perceção de justiça no que diz respeito à forma como os 

trabalhadores são tratados e reconhecidos pelos pares e responsáveis das entidades, 

saúde geral, bem-estar e comportamentos ofensivos (Fernandes & Pereira, 2016; 

Nieuwenhuijsen et al., 2010). 

Deste modo verificamos que a exposição a riscos psicossociais do trabalho é um dos 

maiores problemas ao nível da saúde e segurança no trabalho (EU-OSHA, 2013; 

International Labour Organization, 2017; Weissbrodt & Giauque, 2017). O conceito foi 

definido pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) (1984) como riscos 

resultantes da interação entre fatores do ambiente laboral da organização e o 

profissional com impacto ao nível da saúde global e desempenho dos trabalhadores.  

A saúde mental e o bem-estar dos profissionais são afetadas pela exposição aos riscos 

psicossociais no trabalho (International Labour Organization, 2017), com maior foco nas 

exigências laborais, nomeadamente exigências emocionais e cognitivas que estão 

associadas a elevados níveis de stress (Albertsen, Rugulies, Garde & Burr, 2010). Os 

profissionais de saúde estão frequentemente expostos a estes riscos psicossociais de 

trabalho, a levados níveis de stress e consequentemente a sintomas físicos e 

psicológicos que afetam o seu trabalho e aumentam o absentismo (Fuss, Nubling, 

Hasselhorn, Schappach & Rieger, 2008). 

A par das exigências laborais, também as más práticas ao nível da gestão e da liderança 

tem impacto no bem-estar dos profissionais e no ambiente psicossocial da organização, 

nomeadamente a sobrecarga e excesso de horas de trabalho, baixas remunerações, 

falta de autonomia, fracas expectativas de evolução na carreira e agressividade ou 

dificuldades na comunicação (Llorens, et al, 2010; Schnall, Dobson & Landsbergis, 

2016). 

Os fatores de risco psicossociais podem ser fatores individuais, organizacionais e de 

interação entre si, o nível de exposição aos riscos e o impacto concreto que tem na 

saúde geral do profissional (Singh & Conroy, 2017). Como característica individuais 

temos fatores psicológicos tais como o estilo de coping, características de personalidade 

e cognição e característica sociodemográficas, como género, idade, estado civil e 

história clínica ao nível da saúde física e mental (Farnacio, Pratt, Marshall & Graber, 

2017; Turgoose & Maddox, 2017). 
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EU-OSHA (2007, 2012) e Direção-Geral da Saúde (2015) descrevem os principais 

fatores que devem ser equacionados na avaliação de riscos psicossociais no trabalho, 

nomeadamente cultura da organização e relações de liderança, conteúdo do trabalho, 

sobrecarga de trabalho, horário de trabalho, nível de controlo e autonomia, relações 

interpessoais no trabalho, possibilidades de desenvolvimento de carreira, relação 

trabalho-família, e ambiente e equipamento para o trabalho.  

O impacto dos riscos psicossociais na saúde e desempenho dos profissionais pode ter 

consequências crónicas e a longo prazo, ao nível da sua saúde física (Eddy, Wertheim, 

Kingsley & Wright, 2017), saúde mental e stress crónico (Ilies, Aw & Lim, 2016) e 

absentismo laboral (Kristman et al., 2016). 

Alguns estudos não identificam diferenças de género relacionada com a perceção de 

exposição aos riscos psicossociais (Fuss et al., 2008). No entanto, em relação ao 

impacto da vida laboral na vida familiar levam por vezes a conflito trabalho-família, 

dificuldade em conciliar tempos e tarefas é mais frequentemente identificado pelas 

mulheres do que pelos homens (Holst, Paarup & Bealum, 2012; Nielsen, Albertsen, 

Brenner, Smith-Hansen & Roepsdorff, 2009; Rugulies, Aust & Madsen, 2017). Estes 

riscos podem ter maior impacto ao nível da saúde geral e baixa produtividade dos 

profissionais se existir uma má relação interpessoal com os colegas de trabalho, 

exigências laborais elevadas e insegurança no trabalho (Li, Fu, Hu, Shang, Wu & 

Kristensen, et al, 2010; Mache, Vitzthum, Nienhaus, Klapp & Groneberg, 2009) 

Estudos de Gaspar e Torres (2015) e Gaspar et al. (2017) evidenciaram a existência de 

diferenças na perceção dos riscos psicossociais no contexto laboral consoante o género 

e a idade, sendo que foram os homens e os indivíduos com idade igual ou superior a 61 

anos que apresentaram uma melhor gestão do stress e burnout, comparativamente com 

as mulheres e com os indivíduos com menos de 60 anos. Segundo o estudo realizado 

por Sharipova, Hogh e Borg (2010) são as mulheres e os profissionais mais novos que 

apresentam maior risco de violência no trabalho.  O stress é um dos riscos psicossociais 

mais frequente, muitas vezes associado à organização e insegurança do trabalho, 

excesso e sobrecarga de trabalho e comportamento de assédio (European Comission, 

2011). Os profissionais de saúde são dos que apresentam mais problemas de natureza 

psicossocial, pela natureza do trabalho que desenvolvem e contacto permanente com 

os doentes (EU-OSHA, 2009; Marchand, 2007; WHO, 2007, 2007). Os quadros 
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superiores são das categorias mais afetadas pelos riscos psicossociais (EU-OSHA, 

2009, 2013). 

O stress e burnout afetam gravemente a qualidade de vida dos profissionais. As 

mulheres e os profissionais solteiros apresentam consequências mais graves para a 

qualidade de vida física quando comparados com os homens e profissionais casados. 

A qualidade de vida psicológica é mais afetada nos profissionais com nível educativo 

mais baixo e com menor sentido de comunidade e pertença, o menor suporte social 

afeta a qualidade de vida social. A qualidade de vida ambiental é mais afetada nos 

profissionais com baixos salários e menor satisfação laboral (Asante, Li, Liao, Huang & 

Hao, 2019). 

O stress e o burnout são identificados como um dos principais problemas dos 

profissionais, relacionado com a sobrecarga de trabalho por causa da falta de recursos 

humanos e pela acumulação de funções/atividade em diferentes hospitais/instituições. 

A desvalorização dos riscos psicossociais no trabalho (WHO, 2007) vai ter impacto na 

saúde física, mental e social dos profissionais (Bonde, 2008; Wieclaw et al., 2008), e 

nos índices de saúde da organização, relacionados com o absentismo, produtividade, 

satisfação dos profissionais e turnouver (Campo, Weiser & Koening, 2009; van den Berg 

et al., 2009). 

Podem ser identificados diversos fatores indutores de stress e burnout laboral que 

influenciam a saúde dos profissionais e têm impacto na saúde da organização e 

respetivos resultados (EU-OSHA, 2009). O stress laboral e consequente influência na 

saúde global dos profissionais tem um grande impacto na perda de dias de trabalho e 

consequentemente tem elevados custos financeiros para as organizações e para a 

sociedade (EuroFound, 2008, 2012; EU-OSHA, 2009).  

Os profissionais de saúde, para uma melhor gestão dos riscos psicossociais do trabalho, 

devem desenvolver competências adequadas, nomeadamente ao nível da gestão do 

stress (Edwards & Burnard, 2003), competências socio emocionais, ao nível da 

comunicação (Kuoppala, Lamminpaa, Liira & Vainio, 2008; Stansfeld & Candy, 2006). 

Profissionais de saúde com menores índices de bem-estar e saúde mental tendem a 

fazer mais erros médicos quando comparados com colegas com maior bem-estar e 

saúde mental (Suzuki et al., 2004). 
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O Modelo psicossocial de Copenhagen é identificado como um dos mais completos e 

mais adequado para a adoção de estratégias de saúde e segurança ocupacional (Cruz, 

Rocha & Guilland, 2019; Madsen et al., 2017).  

Numa perspetiva de gestão pretende-se não apenas minimizar os riscos psicossociais 

no trabalho que são prejudiciais à saúde do profissional, como também o impacto 

organizacional prejudicial ao nível da produtividade e custos (Kristman et al., 2016).  

Cruz, Rocha e Guilland (2019) salientam a importância de distinguir os riscos 

psicossociais e os fatores psicossociais no âmbito da identificação, planeamento e 

implementação de programas de gestão dos riscos psicossociais. Os riscos 

psicossociais são características da gestão e da organização potencialmente prejudicial 

à saúde do profissional intrínseco à organização, enquanto que os fatores psicossociais 

estão relacionados com o risco a que o profissional está exposto e como este risco 

poderá ser modificado pelas características individuais e subjetivas dos profissionais 

que podem funcionar como fatores protetores ou de risco para a saúde global. A 

avaliação dos riscos psicossociais deve ter em conta estas duas perspetivas da 

organização, ou seja, características da gestão e processo de trabalho que prejudicam 

a saúde e a do profissional e respetiva resposta face aos riscos tendo em conta as suas 

caraterísticas e competências (Chirico, 2017).  

A gestão dos riscos psicossociais no trabalho é uma função, uma obrigação legal e ética 

da organização e deve ter como base os seguintes princípios: é positiva para a 

organização, deve envolver e promover um papel ativo a gestão e os profissionais, é 

fundamental identificar e selecionar os fatores de risco mais relevantes, avaliar e intervir 

num processo contínuo com objetivos específicos, sólidos e alinhados com a política e 

agenda da organização. O processo contínuo implica diversas competências e suporte 

que deve ser equacionado, nomeadamente através do treino de competências e 

desenvolvimento de serviços ao nível interno e/ou aquisição de serviço externos de 

especialistas e consultores (WHO, 2008).  

O processo de gestão de riscos psicossociais passa por diferentes etapas, 

nomeadamente: (1) identificação e avaliação dos riscos; (2) planeamento, seleção de 

temas e delineamento do plano de ação e escolha de pessoas envolvidas; (3) fase de 

intervenção, implementação do plano de ação ao nível da intervenção primária, 

secundaria e terciaria de forma integrada e em sintonia com o funcionamento regular da 

organização; (4) fase de avaliação do processo e resultados e reformulação e/ou 
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redefinição de plano de ação se necessário; (5) Integração da mudança,  

desenvolvimento e aprendizagem organizacional, passa pela comunicação interna dos 

resultados, e redesenho da organização numa orientação a longo-prazo que trará 

benefícios para os profissionais e para a organização como um todo (EU-OSHA, 2012). 

No processo de gestão de riscos psicossociais podem ser identificados fatores 

facilitadores da mudança e fatores que dificultam a mudança. Como fatores facilitadores 

e promotores incluem-se aspetos de obrigação legal, melhoria da produtividade e 

desempenho, aspetos éticos, a prontidão para a mudança, abordagem participativa por 

parte dos profissionais e compromisso e suporte por parte da gestão da organização. 

Alguns fatores podem dificultar ou mesmo inviabilizar a mudança, nomeadamente a 

situação económica e disponibilidade de recursos da organização, resistência à possível 

restruturação da organização, a cultura da organização e fraca prontidão para a 

mudança, fraca consciência, conhecimento e valorização dos riscos psicossociais e 

respetivas consequências, capacidade e disponibilidade para treinar e contratualizar 

especialistas e instrumentos de avaliação e monitorização, barreiras no processo de 

implementação e os benefícios da intervenção psicossocial podem refletir-se, de forma 

sustentável, apenas a médio longo prazo (EU-OSHA, 2012). 

2.4. RESULTADOS DA GESTÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE 

A definição de objetivos, metas e resultados a obter pelas organizações de saúde deve 

abarcar toda a sua complexidade e diversidade. A avaliação de resultados nos sistemas 

de saúde ao nível global depara-se com diversas barreiras, nomeadamente 

coordenação entre organizações e níveis de saúde, garantia da segurança do doente, 

aumento de custos, muitas vezes, com elevados níveis de desperdício, e estagnação 

ou diminuição da produtividade e evidências científicas inconsistentes (Kaplan et al., 

2013). Este último aspeto releva para a importância da necessidade de investir e na 

inovação e colaboração entre as organizações e unidade de investigação e 

desenvolvimento (Day-Duro, Lubitsh & Smith, 2020). 

Se as organizações de saúde forem apenas orientadas para os problemas de saúde, 

este é claramente um dos fatores determinantes para o aumento dos custos e pode 

afetar adversamente a qualidade do atendimento e os cuidados prestados. Se 

redefinirmos a saúde em termos de metas centradas no doente e na sua experiência de 

saúde, os cuidados com a saúde podem concentrar-se mais diretamente em resultados 
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significativos, reduzindo o número de testes e tratamentos desnecessários por exemplo. 

Seria dada maior ênfase na prevenção, atividades indispensáveis, diretrizes 

antecipadas e crescimento e desenvolvimento pessoal. O papel dos doentes nas 

relações médico-paciente seria mais positivo, fortalecendo as relações terapêuticas. 

Reformular os sistemas de saúde em termos de objetivos relacionados com a saúde e 

não apenas com a doença e direcionar o sistema de saúde para ajudar as pessoas a 

alcançá-la pode melhorar a qualidade e reduzir custos. O processo, também poderia 

tornar os cuidados de saúde mais humanizados (Mold, 2017). 

Os resultados das organizações de saúde devem incluir indicadores do desempenho 

económico financeiro e de gestão de recursos, da satisfação dos profissionais e 

satisfação dos doentes, comunicação e articulação entre os diferentes níveis de 

cuidados e com setores, nomeadamente a área social, educação e justiça (Ministério da 

Saúde, 2018). 

A Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015) salienta, ao nível da gestão em saúde, 

a falta de coordenação entre serviços e organizações de saúde, entre o ministério da 

saúde e outros ministérios e nos diversos níveis do governo. A necessidade de inovação 

contínua dos processos e a competitividade do mercado para manter a satisfação e 

fidelização do doente, são preocupações crescentes dos sistemas de saúde e um 

desafio na gestão das organizações. A gestão requer autonomia para fazer face à 

adaptação necessária na gestão da diversidade de profissionais de saúde, dos doentes 

e mudanças socio económicas e culturais. A saúde, compreendida numa perspetiva 

ecológica, considera a interinfluência entre fatores sociais, culturais, ambientais, 

económicos e políticos, considerando variáveis individuais, interpessoais, 

organizacionais e societais (Early, 2016). As hierarquias que existem entre os 

profissionais de saúde são das maiores barreiras ao trabalho eficaz entre as equipas de 

saúde. McMurtry (2007) defende que os profissionais de saúde devem ter uma visão do 

doente mais humanista e holística, abandonando uma perspetiva unicamente 

biomédica. Este aspeto deve ser contemplado na formação dos profissionais de saúde. 

A comunicação e trabalho em equipa entre diferentes profissionais é um outro desafio 

que pode trazer mais e melhores soluções ao nível dos cuidados de saúde. Os 

diferentes profissionais devem promover a relação, a comunicação e adaptar as suas 

contribuições uns em relação aos outros. Os membros das equipas multidisciplinares 

devem unificar-se como equipa e identificar como equipa um objetivo global para o 

doente. Podem ser identificadas condições necessárias para um eficaz trabalho equipa, 
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nomeadamente o respeito pela contribuição individual de cada profissional para o todo, 

considerar que cada área profissional tem os seus conhecimentos, competências e 

especialidades que devem estar ao serviço e contribuir para o todo e que os membros 

podem aprender uns com os outros através das boas práticas e dos seus erros. Uma 

abordagem sistémica requer maior colaboração interprofissionais e intersectores 

(Clarkson et al., 2018; Early, 2016). Algumas mudanças devem ocorrer para se atingir 

um trabalho de equipa eficaz. No entanto, as mudanças devem ser realizadas a vários 

níveis, por exemplo, as mudanças devem ocorre ao nível individual pelos profissionais 

e pelas chefias (micro), e, também, se devem verificar a nível meso, ao nível da 

organização de saúde pelos seus valores e princípios. Mudanças ao nível micro e meso 

podem catalisar mudanças que devem ocorre ao nível macro, no sistema de saúde e na 

sociedade. 

Outra preocupação é a incidência de danos provocados aos doentes. Os doentes 

podem sofrer diversos danos nas suas interações com o sistema de saúde, 

especialmente em ambientes críticos e complexos (por exemplo, hospitais em época de 

epidemia da gripe) e nos diferentes serviços/organizações de saúde (por exemplo, 

hospitais, centro de saúde, cuidados paliativos, etc.). Verificam-se barreiras na 

abordagem dos cuidados centrados no doente, nomeadamente atenção ao doente, 

informação explicada com clareza, tratamento com respeito e disponibilidade para os 

seus cuidados e preocupações de saúde. As dificuldades sentidas pelos doentes, não 

são explicadas apenas pela atitude dos profissionais, nem pelos recursos disponíveis, 

deve ter-se em conta a gestão e cultura da organização de saúde (Pham, Frick & 

Pronovost, 2013).  

Os sistemas de saúde são complexos e com constantes mudanças e desafios. Por 

exemplo, as novas tecnologias permitem um registo mais eficaz nas organizações de 

saúde e facilitam o processo de gestão de informação complexa. No entanto, para que 

as novas tecnologias sejam um contributo positivo para a qualidade, segurança e 

custos, as intervenções tecnológicas carecem de execução, implementação e 

coordenação. Caso contrário, podem funcionar negativamente, tornando os processos 

ineficientes. Promovendo tarefas desnecessárias, sobrecarregando os profissionais e 

podendo levar a erros e problemas de segurança para os doentes. Melhorias 

significativas e sustentáveis requerem uma reconfiguração do ambiente, dos sistemas 

e processos relacionados com a prática dos cuidados de saúde. A teoria dos sistemas 

aplicada às organizações de saúde pode ter diversas implicações, nomeadamente ao 
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nível da segurança do doente e prevenção da doença, melhorando a coordenação e 

comunicação entre os membros da equipa, na gestão da complexidade da evidência 

biomédica, diagnósticos e tratamentos e contínuo melhoramento dos cuidados 

prestados. A teoria dos sistemas aplicada às organizações de saúde pode reduzir 

problemas de planeamento, execução e avaliação das práticas de prestação de 

cuidados, e promover a segurança, a qualidade e o valor. Permite compreender os 

fatores que influenciam os resultados em saúde, modelos de relação entre os fatores e 

adaptar os processos e políticas tendo como base a evidência, com o objetivo global de 

produzir melhor saúde com menor custo. 

Importa salientar que, por um lado, uma vez que o sistema de saúde não é o único que 

está relacionado com melhorias na saúde, é fundamental integrar todos os sistemas e 

subsistemas que influenciam a saúde. Por outro lado, a otimização de apenas um 

componente do sistema, não implica necessariamente a otimização dos resultados de 

todo o sistema (Kaplan et al., 2013). 

2.4.1. SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Acerca da relação entre os profissionais e a organização, a identificação com a 

organização e com a função são fatores que interferem no desempenho, motivação e 

satisfação dos profissionais. Os profissionais de saúde fazem parte de um grupo de 

profissionais de elevado risco em termos psicossociais do trabalho (Bonde, 2008; 

Wieclaw et al., 2008). 

A qualidade de vida dos profissionais influencia a sua prática profissional e deve ser um 

foco de atenção das organizações promotoras de saúde. Podem ser identificados 

diversos riscos psicossociais no trabalho, nomeadamente a cultura organizacional, a 

função/atividade desempenhada, a sobrecarga, o horário de trabalho, a autonomia e 

controlo, o ambiente e condições físicas, as relações interpessoais, o desenvolvimento 

da carreira e a relação entre família e trabalho. Estes fatores de risco podem ter 

consequências na saúde física, comportamental, emocional e cognitiva dos 

profissionais, afetando deste modo a sua prática profissional (Blanchard, Baker, 

Perreault, Mask & Temblay, 2019; Dollard, Skinner, Tuckey & Bailey, 2007; Leka & Jain, 

2010; WHO, 2002).  

Deste modo verificamos que a satisfação com o trabalho relacionada com as emoções 

positivas que resultam do trabalho e da experiência individual, é condicionada por 
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diversos fatores: fatores associados à relação com a organização, com os colegas de 

trabalho, com a supervisão e gestão e com os conteúdos do trabalho (Bowling, 

Escheman & Wang, 2010; Erdogan & Enders, 2007; Montgomery, 2016).   

A satisfação com o trabalho está associada com a relação com a organização de saúde, 

relação com os colegas e supervisão, assim como com a satisfação com a vida. Num 

estudo realizado por Newman, Nielsen, Smyth e Hosse (2015) numa população de 

enfermeiros verifica-se que o suporte percebido por parte da organização aumenta a 

satisfação com a vida e esta relação é mediada pela satisfação com o trabalho. Por 

outro lado, verifica-se uma relação direta entre a relação com a gestão/supervisão e 

satisfação com a vida. As mudanças no mundo laboral afetam de modo diferente os 

profissionais, tendo em conta o género, a idade e o estatuto socioeconómico (Pejtersen 

& Kristensen, 2009). As necessidades dos profissionais mais velhos podem ser 

diferentes das dos mais novos. Os profissionais mais velhos muitas vezes estão 

expostos aos fatores psicossociais do trabalho há mais tempo, diminuem as 

oportunidades de adquirir novos conhecimentos e competências, ou os conhecimentos 

tornam-se redundantes, menos oportunidades de mudança de trabalho e tarefas, menos 

apoio da supervisão e menor oportunidade de desenvolvimento de carreira (Hugo et al., 

2009; Molinie, 2003). Os profissionais mais velhos (mais de 45 anos) tendem a 

apresentar níveis de stress relacionados com o trabalho mais elevados do que os 

profissionais mais novos (entre os 25 e os 44 anos). Os mais novos tendem a 

percecionar o ambiente de trabalho como uma fonte de suporte afetivo mais 

frequentemente do que os mais velhos (EUROSTAT, 2006; Atkinson & Sandiford, 2015). 

A satisfação dos profissionais está intimamente ligada às características do trabalho, à 

relação com os colegas e chefias, remuneração e relação família/trabalho (Caroço & 

Faia Correia, 2012; Faia Correia, Campos e Cunha & Scholten, 2013; Grosch et al., 

2006; Lin et al., 2009). Assim como, à estabilidade e segurança no trabalho e à 

capacidade de tomada de decisão e autonomia (Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez, 2000), 

ao suporte social sentido por parte dos supervisores (Ramosaj & Berisha, 2014), às 

exigências psicológicas e à previsibilidade (Bauer et al., 2009; Umehara et al., 2007). 

Os profissionais com níveis de educação superiores e com remunerações mais 

elevadas revelam menos fatores psicossociais de risco, melhor perceção de saúde e 

comportamentos de saúde mais adequados quando comparados com profissionais com 

níveis de educação mais baixos e com remunerações mais baixas (Simmons & 

Swanberg, 2009). 
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A satisfação com o trabalho é um fator protetor da saúde mental dos profissionais face 

ao stress e exigências laborais (Hannigan, Edwards & Burnard, 2004). Um estudo 

realizado por Ioanou et al. (2015) com enfermeiros revela que um aumento de satisfação 

com o trabalho está relacionado com níveis mais elevados de saúde física e mental. Os 

enfermeiros masculinos e os participantes que pretendem manter o posto de trabalho, 

apresentam uma maior satisfação com o trabalho e melhor saúde física e mental. As 

áreas que mais contribuem para a satisfação dos profissionais de saúde é a satisfação 

pessoal e a satisfação com o suporte recebido. A insatisfação com a remuneração e 

falta de perspetivas futuras e com a sobrecarga de trabalho são as dimensões que mais 

contribuem para a insatisfação com o trabalho.  

2.4.2. SATISFAÇÃO DOS DOENTES 

A satisfação do doente tem vindo a ser considerado um resultado fundamental na 

medição da qualidade dos serviços de saúde e tem vindo a ser desenvolvidas reformas 

no sistema de saúde para colocar o doente no centro (Bleich, Ozaltin & Murray, 2009; 

Perera & Dabney, 2020). 

O envelhecimento da população dos doentes é um fator salientado como um desafio 

das organizações e dos profissionais de saúde. Os doentes mostram-se mais exigentes 

ao nível da compreensão e envolvimento nos procedimentos. O tipo de financiamento e 

os cuidados prestados não explicam grande parte da satisfação dos doentes (WHO, 

2003). A satisfação com o sistema de saúde e com a experiência de saúde explicam 

cerca de 10% do grau de satisfação dos doentes. São identificados outros fatores que 

influenciam a satisfação, nomeadamente as expectativas dos doentes, a situação de 

saúde dos doentes, saúde mental do doente e a personalidade (Zhang, Rohrer & Farrell, 

2007). 

Os doentes, atualmente, como consumidores de saúde esperam do sistema de saúde 

o que esperam de qualquer outro serviço, ou seja, um serviço de elevada qualidade com 

valor acrescentado, conveniência, adequação e respeito (Kash, Spaulding, Johnson & 

Gamm, 2014; Kennedy, Caselli & Berry, 2011). Por vezes, os doentes, trazem 

expectativas desadequadas, nomeadamente exames, receitas e outros serviços 

clinicamente desnecessários. Os doentes tendem a ficar mais satisfeitos se essas 

expectativas forem preenchidas pelos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde 

se adotarem uma atitude assertiva e consultas com tempo suficiente para expor e refletir 
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com os doentes as suas preocupações, aumentam a satisfação dos doentes além da 

melhoria de outros resultados (Fenton, Jerant, Bertakis & Franks, 2012; Fontenot, 2014; 

Otani, Chumbler, Judy, Herrmann & Hurz, 2015).  

A relação entre o doente e o profissional de saúde é um importante indicador da sua 

satisfação, nomeadamente ao nível da empatia, disponibilidade e simpatia (Bleich, 

Ozaltin & Murray, 2009; Cliff, 2012; Griffith, 2015). A organização, os profissionais e 

doentes beneficiariam da implementação de medidas organizacionais de promoção de 

literacia em saúde (Meggetto, Kent, Ward & Keleher, 2020). 

A satisfação do doente está relacionada com a qualidade do atendimento que se reflete 

na manutenção ou melhoria da saúde e no respeito pelas necessidades e valores dos 

doentes. Os cuidados centrados no doente são essenciais para a qualidade por duas 

razões. Por um lado, é intrinsecamente importante porque os doentes têm o direito de 

ser tratados com dignidade e respeito quando usam os serviços de saúde. Por outro, é 

instrumentalmente importante, uma vez que o cuidado centrado na pessoa está 

associado a uma melhor utilização dos serviços de saúde e a resultados de saúde. 

Devem ser consideradas duas categorias de medidas de qualidade do atendimento 

centradas no doente: experiência do doente (as interações que têm com o sistema de 

saúde) e satisfação do doente (avaliação quanto aos cuidados prestados em relação as 

suas expectativas) (Larson, Sharma, Bohren & Tunçalp, 2019).  

2.4.3. RESULTADOS DE DESEMPENHO ECONÓMICO E FINANCEIRO 

A sustentabilidade económica e financeira das organizações é fundamental para a sua 

sobrevivência (Burton, 2010). As organizações de saúde, também, se deparam com 

diversos desafios face aos resultados que se propõem atingir. A saúde e bem-estar, 

assim, como a satisfação dos profissionais e dos doentes vão influenciar os resultados 

económico financeiros (EU-OSHA, 2009; Melchior et al., 2007; Stansfeld & Candy, 

2006). 

Uma visão exclusivamente económico financeira da saúde pode ter consequências 

nefastas nos serviços de saúde. Atualmente, os indicadores de eficiência dos sistemas 

de saúde são parâmetros como a número de atos prestados, número de doentes por 

dia no hospital, número de camas, etc. No relatório anual apresentado pelo Ministério 

da Saúde (2018) como espelho dos resultados do SNS apresentam dados relativos às 
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consultas, cirurgias e atendimento urgente. Apresentam-se também dados do Euro 

Health Consumer Index (EHCI) que é uma classificação anual dos sistemas de saúde 

nacionais da Europa, que inclui 6 áreas: direitos e informação dos doentes; 

acessibilidade (tempos de espera para tratamentos); resultados; diversidade e 

abrangência dos serviços prestados; prevenção e produtos farmacêuticos, no qual 

Portugal se encontra em 14º lugar de 35 países. 

Para avaliar verdadeiramente a qualidade de um sistema devem ser implementados 

determinados parâmetros de avaliação. Podem ser organizados da seguinte forma: a) 

controlo dos parâmetros: este grupo de parâmetros está relacionado com o 

processamento de informação e com a tomada de decisão. As decisões em saúde 

devem ser tomadas com maior proximidade possível aos cidadãos e constantemente 

atualizadas ao nível nacional, regional e local. Devem ser consideradas as medidas das 

competências dos colaboradores da organização de saúde e transparência e 

disponibilidade da informação para todos os envolvidos; b) parâmetros financeiros: os 

parâmetros financeiros devem refletir os custos, mas também dependem de fatores 

externos. Gastos de diferente natureza devem ser considerados distintamente, salários, 

materiais, infraestruturas, formação, etc.; c) empoderamento do paciente: o paciente e 

o seu ambiente devem ser considerados de forma holística. O doente deve ter um papel 

mais ativo no seu tratamento, ao nível da compreensão do diagnóstico e tomada de 

decisão; d) parâmetros de efetividade dos cuidados de saúde: devem ser medidos 

longitudinalmente na população de doentes de um determinado hospital ou organização 

de saúde e não numa perspetiva nacional. Os parâmetros podem incluir os parâmetros 

da saúde geral da sociedade, tempos de espera da organização de saúde, cuidados 

preventivos/profiláticos, custos reais dos tratamentos dos doentes e mecanismos de 

controlo do mercado livre (Andersen, 2005; Bielecki & Stocki, 2010; Homer & Hirsch, 

2006). 

No caso Português, para fazer face à crise económica de 2008, ao nível da gestão 

financeira das organizações de saúde, a maior parte do ajuste nos gastos no setor de 

saúde resulta dos efeitos nos preços, em cortes na quantidade e apenas uma pequena 

proporção resultou da mudança da responsabilidade financeira do governo para os 

cidadãos. O equilíbrio nas contas foi alcançado através de uma redução no nível de 

salários pagos aos profissionais de saúde, cortes nos gastos públicos com produtos 

farmacêuticos e revisão de preços de instituições privadas contratadas pelo SNS. A 

prática médica também foi dirigida com a introdução de diretivas clínicas. Os desafios 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  118 

atuais incluem o equilíbrio e a sustentabilidade financeira com as melhorias do SNS em 

áreas carentes, como atendimento odontológico, saúde mental e cuidados paliativos; e 

mais amplamente, o aumento da expectativa de vida saudável. Além disso, os cortes 

salariais após o memorando de entendimento deixaram os salários baixos em 

comparação com os do setor privado e em os outros países da UE, com uma onda 

subsequente de emigração por profissionais de saúde que dificulta a garantia de uma 

força de trabalho sustentável. Melhorar a gestão hospitalar também é um desafio, assim 

como a melhoria contínua dos cuidados de saúde primários para combater as 

desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Outra questão frequentemente 

abordada é a autonomia institucional e gestão no setor hospitalar público que pode ter 

implicações que vão além da estrutura de serviços, eficácia financeira percebida e 

sustentabilidade das organizações de saúde (Simões et al., 2017).  

É importante que os sistemas de saúde sejam progressivamente mais transparentes, 

como por exemplo através da criação do Portal do SNS, onde informações sobre tempos 

de espera nos departamentos de emergência e consultas ambulatórias nos hospitais do 

SNS estão disponíveis em tempo real. Ao mesmo tempo, é possível conhecer em 

detalhe a atividade de cada uma das unidades do SNS, bem como sua situação 

financeira e atrasos nos pagamentos aos prestadores de serviços, embora a prestação 

de contas ainda precise de ser melhorada (Ministério da Saúde, 2018; OPSS, 2018). 

As organizações de saúde são sistemas complexos, em constante mudança e que se 

confrontam com desafios multidimensionais que requerem resposta imediata. Estes 

sistemas são constituídos por fatores políticos, organizacionais, pelos profissionais, 

pelos doentes, e outros stakeholder, e devem ter em consideração a interligação entre 

todos estes fatores. Para uma gestão eficaz, para a obtenção de melhores resultados e 

melhor qualidade global dos serviços de saúde é necessária uma avaliação global e 

sistemática da evolução do desempenho dos sistemas, organizações e políticas de 

saúde ligadas às estratégias, programas e aos resultados obtidos constitui um 

procedimento fundamental à boa governance em saúde (Ministério da Saúde, 2018). 

 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  119 

2.5. TEMA, PERTINÊNCIA, PERGUNTA, OBJETIVOS E HIPÓTESES  

2.5.1. TEMA A INVESTIGAR 

A presente investigação pretendeu estudar organizações do Sistema Nacional de Saúde 

(SNS). Pretendeu identificar e caracterizar os fatores das organizações de saúde e os 

fatores relacionados com os profissionais e compreender a sua influência nos 

resultados, desempenho económico-financeiros e nos resultados relacionados com os 

níveis de serviço, nomeadamente satisfação dos profissionais e dos doentes.  

2.5.2. PERTINÊNCIA 

Face ao exposto as organizações de saúde deparam-se com crescentes desafios 

internos e externos, complexos e multidimensionais. Confrontam-se com diversas 

alterações comportamentais, sociais, económicas, associadas ao aumento da 

longevidade, exigência e comportamentos de saúde dos doentes, e consequente 

aumento das Doenças Crónicas Não Transmissíveis. Deparam-se, ainda, com barreiras 

internas, nomeadamente fragilidades ao nível da gestão, insatisfação, burnout e 

turnover dos profissionais (Bourgeault, Dingwall & de Vries, 2010; Burton, 2010). 

Nas últimas décadas muitos países têm iniciado relevantes reformas no sistema de 

saúde em resposta ao aumento dos custos, alterações sociais e económicas, no sentido 

da racionalização do trabalho dos profissionais de saúde. Uma expressão concreta 

deste processo foi a introdução de critérios de boas práticas inspiradas pelo sector 

privado que pretendem estandardizar as práticas clínicas através de linhas orientadoras 

e medicina baseada na evidência, assim como, reorganização do trabalho dos 

profissionais em torno de equipas multidisciplinares (Berghofer et al., 2020; Bourgeault, 

Dingwall & de Vries, 2010). 

As organizações de saúde têm-se defrontado com numerosos desafios e mudanças 

relacionadas com novas técnicas médicas e protocolos de tratamento inovadores, 

preocupação crescente com a segurança do doente e o aumento do impacto das forças 

da gestão e do mercado na estrutura e estratégias organizacionais. Compreender e 

caracterizar do processo que está associado a estas mudanças, os seus resultados e 

consequências, assim como a sua influência no futuro dos cuidados de saúde é 

fundamental para investigadores e para políticos (Burton, 2010; Caronna, 2010; Day-

Duro, lubitsh & Smith, 2020). 
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Torna-se uma necessidade, neste contexto de mudança, compreender como o sistema 

e todos os seus stakeholders se adaptam e respondem a estas reformas 

organizacionais e políticas. Deste modo, deve-se identificar e analisar a resistência à 

mudança e as tensões que surgem entre os membros da administração e gestão, as 

subculturas profissionais e as organizações onde trabalham, assim como caracterizar a 

forma como diferentes atores transferem e integram na sua prática os princípios da ação 

baseada na evidência (Anderson, 2016; Collin, 2010). 

As potenciais dificuldades no estudo destes assuntos recaem na sua complexidade e 

natureza multidimensional, uma vez que, envolvem as identidades e práticas dos 

administradores, gestores e diferentes grupos profissionais, a experiência, satisfação e 

direitos dos doentes, as culturas e estruturas das organizações de saúde e o sistema 

de valores e crenças da sociedade (Anderson, 2016; Gaspar, 2020).  

Explorar e compreender estes aspetos requer metodologias de investigação que 

analisem o processo e a mudança tendo em conta perspetivas diversas e mesmo 

contraditórias. Os métodos qualitativos são reconhecidamente adequados para a 

abordagem de tais complexidades pois captam o processo e têm um papel muito 

importante na elaboração e desenvolvimento teóricos e conceptuais (Bradley et al., 

2007; Hoff & Witt, 2000), e permitem o aumento do conhecimento das organizações de 

saúde de formas que as metodologias quantitativas, isoladamente, não permitem. As 

metodologias qualitativas permitem compreender a complexa natureza da mudança 

organizacional e fatores subtis e latentes que podem estar associados às dificuldades 

na mudança.  

No presente estudo foram utlizados métodos qualitativos como complemento a métodos 

quantitativos. A entrevista foi utilizada como estudo exploratório para obter dados 

preliminares antes da recolha de dados com recursos a métodos quantitativos, para 

testar instrumentos, definir variáveis, e definir procedimentos (Qu & Dumay, 2011). 

Numa perspetiva ecológica, para a melhor compreensão de um fenómeno complexo e 

multidimensional, como é o funcionamento das organizações de saúde, devem incluir-

se fatores da organização, fatores dos profissionais, fatores relacionados com os 

doentes, assim como fatores políticos (Bronfenbrenner, 2005; Early, 2016; Eriksson, 

Ghazinour & Hammarström, 2018). 
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A avaliação da qualidade e dos processos é um componente vital para a manutenção e 

melhoramento da qualidade dos cuidados e desempenho prestado pelas organizações 

de saúde e respetivos Profissionais (BNQ, 2018; Vainieni, Ferré, Giacomelli & Nuti, 

2019).  

Os resultados de uma organização de saúde, por exemplo, a satisfação dos 

profissionais, são altamente influenciados pela sua saúde e qualidade de vida. Uma 

cultura organizacional que tenha uma abordagem focada na promoção de qualidade de 

vida dos profissionais e na saúde no local de trabalho (Healthy Workplace) estará 

associada a uma melhor satisfação com o trabalho, menos riscos psicossociais no 

trabalho, e consequentemente melhores resultados, um melhor desempenho dos 

profissionais e satisfação por parte dos doentes (Burton, 2010; Gauld & Horsburgh, 

2020; Perera & Dabney, 2020).  

As organizações de saúde que têm como pilar estratégico a promoção do bem-estar e 

da saúde dos profissionais tendem a prevenir riscos, promover a saúde e resolver 

problemas ou ocorrências negativas. Uma abordagem de promoção de qualidade de 

vida e bem-estar, tem maior capacidade para atrair e reter os profissionais. Melhora o 

comprometimento dos seus profissionais (Cameron & Quinn, 2011; Campbell & Wiernik, 

2015) que deste modo, estes aumentam o seu desempenho, a sua criatividade e 

capacidade de inovação. Por outro lado, permite a redução de fatores de risco e 

desestabilizadores no trabalho, tais como conflitos, queixas, turnover, absentismo, 

problemas ao nível do desempenho, acidentes e incapacidade (Kock, 2017).  

As necessidades dos profissionais, se não forem satisfeitas, podem funcionar como 

fatores de risco para a saúde. Inversamente, quando as organizações satisfazem essas 

necessidades conduzem a um bem-estar e saúde organizacional (Jackson, Purdy & 

Thomas, 2020). 

Torna-se fundamental identificar e caracterizar os fatores da organização e dos 

profissionais que influenciam a sua qualidade de vida e que consequentemente 

influenciam o seu desempenho e outros resultados da organização (BNQ, 2018; 

Okunade, Arora & Haverhals, 2017; Oygarden, Olsen & Mikkelsen, 2020). 

Segundo a literatura existem vantagens na adoção de uma cultura organizacional 

promotora de saúde e bem-estar. Os fatores de risco para a saúde e qualidade de vida 

devem ser identificados e eliminados, ou quando tal não for possível devem ser 
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implementadas estruturas e práticas para apoiar e promover a qualidade de vida e 

saúde na organização e minimizar o impacto (BNQ, 2018; Burton, 2010; Scott, Mannion, 

Davies & Marshall, 2003).  

Na identificação, caracterização e avaliação devem ser tidos em conta múltiplos fatores 

e indicadores com recurso a múltiplas fontes de informação e diferentes variáveis 

relevantes (Gaspar, Cabrita, Rebelo & Matos, 2017; WHO, 1994, 2005). De entre os 

fatores relevantes destacam-se: a cultura organizacional (Cameron & Quinn, 2011), 

fatores psicossociais do trabalho (stress e burnout, equilíbrio vida familiar e trabalho, 

relações de trabalho, relações com a liderança, satisfação, autonomia e 

reconhecimento) (Kristensen, 2002; Kristensen et al., 2005), qualidade de Vida (Gaspar, 

et al., 2017; WHO, 1994, 2005), desempenho (Campbell & Wiernik, 2015; Guest, 2002) 

e outras variáveis e resultados da organização de saúde (BNQ, 2018; Bourgeault, 

Dingwall & de Vries, 2010; Burton, 2010), tais como, a satisfação do doente (Perera & 

Dabney, 2020), 

O ambiente de trabalho e a natureza do trabalho influenciam a saúde de organizações 

e profissionais. A evolução a que se tem assistido no mundo das organizações e gestão, 

acarreta novos desafios e riscos, nomeadamente riscos psicossociais, na área da saúde 

e segurança ocupacional (Gauld & Horsburgh, 2020; Leka & Jain, 2010; Marmot & 

Wilkinson, 2006). As características da organização (por exemplo ser promotora de 

saúde), do tipo de gestão (por exemplo relacionada com a comunicação), e 

características do trabalho (por exemplo o nível de autonomia), as características dos 

profissionais, tais como, identificação, competências e necessidades, tem impacto na 

saúde da organização (por exemplo a produtividade e a qualidade dos serviços), clima 

organizacional e dos profissionais (por exemplo a saúde e segurança) e as caraterísticas 

dos doentes (por exemplo literacia) (Cox & Griffiths, 2005; Gauld & Horsburgh, 2020; 

Meggetto et al., 2020; Sundin et al., 2006; Vainieri et al., 2019; WHO, 2007).  

Um sistema de gestão de saúde e qualidade de vida deve incluir diversos elementos da 

parte da organização, da gestão e dos profissionais, nomeadamente compromisso, 

liderança e participação, capacidade de planeamento, implementação, avaliação e 

ações corretivas. Este sistema é dinâmico e deve ser periodicamente monitorizado e 

revisto (Burton, 2010; Cameron & Quinn, 2011; Oygarden, Olsen & Mikkelsen, 2020; 

Smith, Mossialos & Papanicolas, 2008). A mudança e inovação nas organizações de 

saúde deve ser baseada na evidência científica, resultado desejável da colaboração e 
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articulação entre as organizações de saúde, profissionais e centros de investigação e 

desenvolvimento (Day-Duro, Lubitsh & Smith, 2020). 

2.5.3. PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO  

De que forma é que os fatores organizacionais e fatores relacionados com os 

profissionais de saúde influenciam os resultados (desempenho e níveis de serviço) em 

organizações de saúde públicas? 

2.5.4. PERGUNTAS DERIVADAS DA PERGUNTA DE INVESTIGAÇÃO 

• Qual a influência da cultura organizacional nos resultados das organizações de 

saúde públicas? 

Uma cultura organizacional positiva e bem definida implica valores e práticas a partir 

das quais são estabelecidos valores, normas e crenças que tem impacto no 

comportamento e pensamento dos profissionais, funcionamento global da organização 

e respetivos resultados (BNQ, 2018). Guest (2017), Grote e Guest (2017) e Vermeeren, 

Steijn, Tummers, Lankhaar, Poerstamper e Beek (2014) salientam que a gestão e as 

práticas de RH nas organizações de saúde estão relacionadas com o aumento dos 

resultados financeiros, organizacionais e relacionados com os profissionais. 

• Qual a influência da cultura organizacional na qualidade de vida profissionais de 

saúde? 

Uma cultura organizacional centrada nas pessoas, na promoção de qualidade de vida e 

saúde tem maior capacidade para atrair e reter os profissionais e melhora o seu 

commitment (Cameron & Quinn, 2011; Campbell & Wiernik, 2015; Gauld & Horsburgh, 

2020). Uma organização promotora de saúde tem como prioridade a melhoria das 

condições de trabalho e consequentemente preocupa-se em melhorar o bem-estar dos 

profissionais no desenvolvimento das suas tarefas (Rismawati et al, 2015; Sewang, 

2016). É importante fortalecer a cultura organizacional no ambiente de trabalho 

respeitando e compatibilizando as expectativas dos profissionais e os objetivos da 

organização (Rubel & Kee, 2014). 

 
 
• Qual a influência da cultura organizacional nos riscos psicossociais no trabalho? 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  124 

Como defende Kock (2017) e (WHO, 2010) e European Agency on Safety and Health at 

Work (2007) as organizações que têm como valores e práticas a promoção do bem-

estar e saúde dos profissionais tendem a promover a saúde e gerir os problemas e 

eventos adversos, o que permite reduzir fatores de risco e desestabilizadores no 

trabalho, tais como conflitos, queixas, turnover, absentismo, problemas de desempenho, 

acidentes e incapacidade. EU-OSHA (2007, 2012) e Direção-Geral da Saúde (2015) 

consideram que a cultura da organização e relações de liderança e com os colegas, 

conteúdo e características do trabalho, relação trabalho-família etc. são os principais 

fatores que devem ser tidos em conta na avaliação de riscos psicossociais no trabalho. 

• Qual a influência da cultura organizacional na gestão de desempenho dos 

profissionais? 

Na sequência do que defendem Aguinis e Pierce (2008) a gestão de desempenho, se 

implementada de forma eficaz, beneficia os profissionais, os gestores e a organização. 

Práticas implementadas na gestão de recursos humanos estão associadas um melhor 

acompanhamento e otimização de potencialidades e commitment organizacional 

(Crispim & Lugoboni, 2012; Houghton & Neck, 2002). 

• Qual a influência dos riscos psicossociais no trabalho nos resultados das 

organizações de saúde públicas? 

 

A saúde mental e o bem-estar dos profissionais e consequentemente a sua motivação, 

o seu desempenho e os seus níveis de absentismo laboral são afetados pela exposição 

aos riscos psicossociais no trabalho (International Labour Organization, 2017). Segundo 

Eddy, Wertheim, Kingsley e Wright (2017) o impacto dos riscos psicossociais na saúde 

e desempenho dos profissionais pode ter consequências crónicas e a longo prazo ao 

nível da sua saúde física e psicológica (Ilies, Aw & Lim, 2016; Kristman et al., 2016). 

 

• Qual a influência da qualidade de vida dos profissionais de saúde nos resultados 

das organizações de saúde públicas? 

 

Como defendem Okunade, Arora e Haverhals (2017) e BNQ (2018) os resultados de 

uma organização, nomeadamente a satisfação e o desempenho dos profissionais são 

altamente influenciados pela sua Saúde e Qualidade de Vida (QV). Melhorar o 

desempenho dos profissionais passa pela implementação efetiva de medidas e práticas 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  125 

promotoras da QV associadas à melhoria das condições de trabalho, ao aumento da 

satisfação, envolvimento e participação dos profissionais (Rubel & Kee, 2014). 

 

• Qual a influência da gestão do desempenho dos profissionais nos resultados das 

organizações de saúde públicas? 

Um sistema de gestão de desempenho eficaz permite uma análise sistémica e integrada 

da organização (Aguinis & Pierce, 2008). Como defendem Breevaart, Bakker e 

Demerouti (2014) e Van Diemen e Beltman (2016) um ajuste e coordenação entre as 

competências e necessidades dos profissionais aos objetivos individuais e 

organizacional parece ser um fator crítico para obtenção de um melhor desempenho e 

de melhores resultados. 

2.5.5. OBJETO E OBJETIVOS DE INVESTIGAÇÃO 

Face ao exposto torna-se relevante, no âmbito da gestão de organizações de saúde 

públicas, propor, estudar e validar um modelo compreensivo de avaliação integrado e 

multidimensional que inclua e articule fatores da organização, dos profissionais e dos 

resultados. Permitindo, deste modo, identificar e caracterizar os fatores promotores da 

saúde e qualidade de vida, gestão do desempenho dos profissionais e consequências 

na melhoria global dos resultados, ao nível de serviço: satisfação dos profissionais e da 

satisfação dos doentes e ao nível dos resultados de desempenho económicos e 

financeiros.  

2.5.5.1. OBJETIVO GERAL 

Compreender e caracterizar os fatores organizacionais e psicossociais que influenciam 

a qualidade de vida, gestão de desempenho nos profissionais de saúde e resultados em 

organizações de saúde públicas. 

2.5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Compreender e caraterizar a cultura organizacional das organizações de saúde 

públicas  

• Compreender e caracterizar a qualidade de vida dos profissionais de saúde  

• Compreender e caracterizar os fatores psicossociais de risco nas organizações 

de saúde públicas 
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• Compreender e caracterizar a gestão de desempenho dos profissionais de 

saúde  

• Compreender e caracterizar a satisfação com o trabalho dos profissionais de 

saúde 

• Compreender e caracterizar a satisfação dos doentes 

• Compreender e caracterizar os resultados de desempenho económico e 

financeiro 

• Propor um modelo compreensivo de diagnóstico da relação dos fatores 

organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam a qualidade de 

vida, gestão de desempenho nos profissionais de saúde e resultados em 

organizações de saúde públicas. 

2.5.6. HIPÓTESES 

Tendo como base a pergunta de investigação, as perguntas derivadas da pergunta de 

investigação e dos objetivos estabelecidos são propostas as seguintes hipóteses de 

investigação: 

H1 – Uma cultura organizacional dominante e bem definida tem influência positiva nos 

resultados das organizações de saúde públicas 

H2 – Uma qualidade de vida dos profissionais de saúde elevada tem influência positiva 

nos resultados das organizações de saúde públicas 

H3 – Maiores riscos psicossociais no trabalho têm influência negativa nos resultados 

das organizações de saúde públicas 

H4 – Uma gestão de desempenho mais eficaz tem influência positiva nos resultados das 

organizações de saúde públicas 

H5 - Uma cultura organizacional dominante e bem definida está associada a uma 

qualidade de vida profissionais de saúde mais elevada 

H6 - Uma cultura organizacional dominante e bem definida está associada a menos 

riscos psicossociais no trabalho. 

H7 - A cultura organizacional dominante e bem definida está associada a uma melhor 

gestão de desempenho dos profissionais de saúde  
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3. MÉTODO 

O estudo foi desenvolvido em três fases com o objetivo final de propor um modelo 

compreensivo de diagnóstico da relação dos fatores organizacionais, psicossociais e 

profissionais que influenciam a qualidade de vida, desempenho dos profissionais de 

saúde e outros resultados em organizações de saúde públicas. 

Foi utilizada uma metodologia mista que integrou metodologias quantitativas e 

qualitativas. O recurso a ambas as metodologias aumenta a capacidade de resposta a 

questões complexas e de exploração de fenómenos complexos como é a gestão global 

das organizações de saúde. Permite uma diversidade de questões e tipos de questões 

através da utilização de entrevistas e de questionários com respostas fechadas e 

abertas. Permite também explorar e compreender aspetos interrelacionados do mesmo 

tópico, tais como fatores contextuais e de moderação, perceções etc. A utilização de 

métodos mistos fornece conhecimento mais rico e prático e permite conclusões e 

informação integrada que aumenta o potencial para influenciar práticas, políticas, 

investigações futuras e aumenta o valor e utilidade para um universo mais alargado de 

utilizadores, tais como, investigadores, profissionais do terreno, políticos e população 

em geral (Cerigo & Quesnel-Vallée, 2020; Hong & Pluye, 2018). 

Numa primeira fase recorreu-se a metodologias qualitativas, entrevistas a especialistas 

na área da gestão e saúde pública. Esta fase teve como objetivo a obtenção de 

informação por parte dos participantes acerca dos fatores organizacional, dos 

profissionais e dos resultados a incluir no estudo, assim como a recolha de informação 

sobre questões metodológicas a implementar na fase dois do estudo. 

Numa segunda fase foi realizado um estudo maioritariamente quantitativo com a recolha 

de dados quantitativos através de questionários junto de administradores hospitalares, 

diretores clínicos, profissionais de saúde e doentes. 

Numa terceira fase foi utilizado o método delphi junto de especialistas na área da gestão 

e saúde pública. Nesta última fase, a informação sistematizada dos resultados obtidos 

e o modelo compreensivo identificado foram enviados para os especialistas por email 

de modo a obter discussão da informação recolhida relacionada com as recomendações 

para a gestão das organizações de saúde e para as políticas públicas. 
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3.1. FASE 1 – MÉTODO QUALITATIVO - ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS  

Uma entrevista a especialistas é um método qualitativo de investigação que explora o 

conhecimento dos mesmos na sua área de expertise. Este método é reconhecido como 

“rápido, fácil e seguro” e garante bom valor prático (Mauser & Nagel, 2009). 

As entrevistas podem ser flexíveis, permitem uma análise aprofundada a partir de uma 

amostra relativamente pequena e colocam o foco da investigação na perspetiva dos 

participantes. Permitem aceder ao conhecimento, a valores, a crenças e processos e 

podem fortalecer o design da investigação e resultados. Por vezes os métodos 

qualitativos são utlizados como completares a métodos quantitativos. A entrevista é 

frequentemente utilizada em estudos exploratórios piloto para obtenção de dados 

preliminares antes de recolha de dados com recursos a métodos quantitativos, para 

testar instrumentos, definir variáveis, ou definir procedimentos (Qu & Dumay, 2011) 

Embora as entrevistas sejam muito frequentemente utilizadas verificam-se críticas 

severas à sua utilização, relacionadas com a falta de transparência na escolha das 

questões, na análise e dificuldades na replicação (Guest & Namey, 2015).  

Primeiro deve definir-se especialista, caracterizar as diferenças entre diversas formas 

de entrevistas a especialistas e o seu papel no desenho da investigação. Este tipo de 

entrevista é um método frequentemente utilizado por diversas razões, nomeadamente 

porque integrar especialistas numa fase exploratória do projeto é um método mais 

eficiente e concentrado de aceder a “boa” informação e de forma mais rápida do que a 

utilização de métodos de observação participada ou estudo quantitativos. Realizar 

entrevistas com especialistas é um método que permite aceder a informação privilegiada 

que apenas o especialista tem acesso, permite ao investigador aproximar-se mais do 

contexto da sua investigação e pode, ainda, permitir ao investigador ter informação e 

referências de outros participantes a quem recorrer (Bogner, Littig & Menz, 2009, 2018).  

Se o investigador e o especialista partilharem conhecimento científico ou um sistema de 

interesses comum, isso pode aumentar a motivação por parte do especialista em se 

envolver na entrevista. Podem, ainda, ser identificados outros fatores que motivem um 

especialista a se envolver numa entrevista, nomeadamente interesse e relevância 

científica e/ou política do tema em estudo, desejo de apoiar o desenvolvimento científico 

e interesse em partilhar as suas ideias e pensamentos com um par ou especialista 

externo. A entrevista a especialistas é uma forma comum de recolha de dados e um 
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legítimo método de investigação requerendo critérios de validação cuidadosos e bases 

teóricas sólidas (Flick, 2006). 

O conhecimento de especialistas é específico e de algum modo especial, e por esse 

motivo carece de uma metodologia particular ao nível da recolha e interpretação de 

dados. É o investigador que decide quem deve entrevistar e como selecionar os 

participantes. O investigador considera que o especialista tem conhecimento específico 

de práticas como alguém que está por dentro de terminados grupos ou redes, e que não 

se consegue aceder por qualquer outra pessoa do campo de ação do estudo. A pessoa 

é considerada especialista se possuir uma autoridade reconhecida para construir uma 

determinada realidade. O conhecimento do especialista poderá vir a ser considerado 

supremacia num contexto organizacional ou campo prático e poderá influenciar de forma 

relevante as condições de ação de outros atores. O conhecimento do especialista é 

considerado especial, necessário para resolver problemas especiais da sociedade. O 

conhecimento do especialista é considerado complexo, com algum grau de incerteza e 

ambiguidade (Mauser & Nagel, 2009; Staniland, 2010) 

A nova forma de produzir conhecimento através da articulação de redes plurais e 

transdisciplinares é cada vez mais social e cientificamente aceite. Nas entrevistas com 

especialistas devem ser utilizados tópicos de entrevista para ser desenvolvidos durante 

a entrevista. Não se deve recorrer a um guião de entrevista rígido, com perguntas 

fechadas e com uma sequência preestabelecida. O guião de tópicos deve refletir os 

assuntos relevantes, contrapondo-se ao horizonte de outros possíveis tópicos e serve 

para focar a entrevista. O investigador deve preparar-se para a entrevista ao especialista 

para ter conhecimento mínimo sobre o assunto em estudo. Poderá enviesar ou mesmo 

invalidar a entrevista se o especialista percecionar o entrevistador como pouco 

competente ou ignorante. As questões devem facilitar que o especialista reporte as suas 

ações, experiências e estratégias de tomada de decisão. Questões de aprofundamento 

devem evocar que o especialista partilhe acontecimentos concretos e gerar narrativas 

de experiências (Bogner, Littig & Menz, 2018; Littig, 2002; Welch, Marschan-Piekkari, 

Penttinen & Tahvanainen, 2002).  

As entrevistas com figuras públicas, personalidades de topo numa organização ou 

sistema são frequentemente utilizadas por investigadores na área da gestão estratégica. 

Podem ser considerados informantes de elite personalidades que estejam numa 

posição profissional acima da média, tais como profissionais de topo, profissionais 
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altamente qualificados e personalidades com um nível de especialidade muito elevada. 

Os informantes de elite são decisores chave que tem informação extensa, exclusiva e 

privilegiada e a capacidade de influenciar resultados importantes da 

organização/sistema de forma isolada ou em articulação com outros (Aguinis & Solarino, 

2019; Solarino & Aguinis, 2020; Vaughan, 2013).  

Em relação a determinadas questões e objetivos de investigação o contributo 

proveniente de informantes de elite é fundamental para a construção e teste de teorias 

em investigação na área da gestão. As personalidades de topo de uma organização ou 

sistema permitem aos investigadores acederem a como as cognições e processos 

intrapsíquicos que se expressam nos membros de uma organização, podem estar 

relacionadas com os processos globais da organização, políticas e ações estratégicas 

(Aguinis & Solarino, 2019; Solarino & Aguinis, 2020).  

Alguns aspetos devem ser tidos em conta na análise de dados de entrevistas a 

especialistas, nomeadamente o contexto sociocultural onde foi produzido o 

conhecimento transmitido pelos participantes, uma vez que para aceder ao 

conhecimento do especialista deve ter-se em atenção ao discurso. As práticas em rede, 

considerar o conhecimento do especialista como uma construção, um processo sempre 

em aberto e considerar o conhecimento dos especialistas como um conhecimento 

especial e dominado pelos próprios (Bogner, Littig & Menz, 2009, 2018). 

O presente estudo tem como objetivo principal a recolha de contributos de especialistas 

nas áreas da gestão e administração em saúde e saúde pública, com o intuito de propor 

um modelo integrado e multidimensional de avaliação da relação entre a Cultura 

Organizacional, Fatores Psicossociais do Trabalho e Qualidade de Vida dos 

Profissionais de Saúde e consequentes Resultados, nomeadamente satisfação dos 

utentes, dos profissionais e resultados económico-financeiros.  

3.1.1. PARTICIPANTES  

O estudo tem uma amostra não aleatória por conveniência constituída por 15 gestores 

e/ou especialistas seniores nas áreas da gestão, administração em saúde e saúde 

pública, nomeadamente administradores hospitalares, diretores clínicos, gestores na 

área da saúde e altos cargos políticos na área da saúde.  
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3.1.2. INSTRUMENTO 

O instrumento utilizado foi um guião de entrevista (anexo 1) e um modelo (anexo 2) de 

estudo construído para o efeito e utilizado na dinamização das entrevistas, foi 

apresentado um modelo abrangente com diversas variáveis relevantes para o estudo. 

Guião de entrevista e modelo foram construídos a partir da revisão de literatura 

integrando as variáveis que resultaram como relevantes para uma melhor compreensão 

do tema em estudo.  

O guião de entrevista foi constituído pelos seguintes tópicos de entrevista: o tipo e 

cultura das organizações de saúde; critérios de definição de objetivos e resultados nas 

organizações de saúde; fatores da gestão, fatores do profissional e fatores dos doentes 

que contribuem para os resultados das organizações de saúde; o que contribui para a 

qualidade de vida (QV), a gestão de desempenho, satisfação dos profissionais; o que 

contribui para a satisfação dos Doentes; e o que é realizado pela organização para 

promover saúde dos profissionais  (Healthy Workplaces). Concretamente em relação ao 

projeto, foi colocada a questão sobre quais a sugestões metodológicas ao nível do tipo 

de organização a envolver, quais os profissionais e a metodologia de recolha de dados. 

Por último, foi perguntado aos especialistas se tinham mais alguma informação/reflexão 

que gostariam de acrescentar. 

O modelo sistémico de estudo apresentado foi organizado por três dimensões: entradas, 

processos e resultados. Na dimensão das entradas foram indicados fatores 

organizacionais, na dimensão dos processos foram incluídos fatores dos profissionais e 

na sua relação com a organização e nos resultados estavam indicados fatores 

económicos, financeiros, concretização, satisfação dos profissionais e satisfação 

doentes.  

3.1.3. PROCEDIMENTO 

Os especialistas foram identificados tendo em conta os seguintes critérios de inclusão: 

serem gestores ou especialistas seniores nas áreas da gestão, administração em saúde 

e saúde pública. Alguns dos participantes já faziam parte da rede de contactos do 

investigador e outros foram sendo referenciados pelos entrevistados no decorrer das 

entrevistas através do efeito bola de neve.  
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Os especialistas foram contactados numa primeira fase por email, onde lhes foi 

apresentado o estudo, objetivo geral e objetivo da entrevista (anexo 3). Após aceitação 

da participação foi agendado dia, hora e local para realização da entrevista conforme 

disponibilidade de ambas as partes.  

As entrevistas não foram gravadas, foi feito o registo manuscrito durante a entrevista e 

transcritas as notas das entrevistas logo após o fim da entrevista. O registo não 

funcionou como um elemento de distração para os intervenientes, não tendo 

influenciado a comunicação o contacto visual e o estabelecimento de relação. As 

entrevistas decorreram com fluidez e conforto para ambos os intervenientes. A amostra 

foi constituída por quinze elementos pois a informação atingiu a saturação teórica e 

atingiu informação redundante. Num estudo que utilize entrevistas semiestruturadas que 

vise analisar as experiências e perspetivas de um determinado grupo da população, um 

valor de 6 a 10 entrevistas pode ser adequado (Kelly, 2010). 

Na análise das entrevistas dos especialistas devem ter-se em foco as unidades 

temáticas, ou seja, passagens do discurso que remetam para tópicos similares. 

Sequencialmente o discurso de apenas uma entrevista não é o foco de interesse. O 

contexto é tido em conta de forma a aceder ao sentido e significado do discurso dos 

especialistas. Não se tem em conta em que parte da entrevista é que a afirmação 

aparece. A comparabilidade entre o discurso dos diferentes especialistas é assegurada 

pelo guia dos tópicos de entrevista (Aguinis & Solarino, 2019; Solarino & Aguinis, 2020).  

Na análise de dados todos os seguintes passos devem ter lugar. No processo de análise 

pode tornar-se necessário voltar atrás no processo para confirmar a adequação da 

organização dos dados: 1) Transcrição: de um modo geral as entrevistas são transcritas. 

A transcrição de passagens tematicamente relevantes do discurso dos especialistas é 

um pré-requisito para a análise. A transcrição integral não é uma prática nas entrevistas 

a especialistas, ao contrário de outros tipos de entrevistas (e.g. entrevistas biográficas); 

2) Paráfrase: de seguida as passagens do discurso dos especialistas são organizadas 

tendo em conta as unidades de análise, ou seja, as passagens de cada especialista 

sobre cada um dos tópicos é agrupada para permitir uma melhor comparação e 

integração; 3) Codificação: após agrupar as passagens do discurso dos participantes 

por unidades temáticas, o investigador deve identificar o melhor termo ou frase para 

caracterizar o conteúdo dos discursos dos especialistas para cada uma das unidades 

temáticas. Deverão ser indicados para cada categoria e subcategoria exemplos 
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ilustrativos do discurso; 4) Comparação temática: onde são comparadas as passagens 

dos diferentes especialistas dentro de cada categoria/subcategoria. Os resultados da 

comparação temática devem ir sendo confirmados e podem ir sendo alterados, 

adaptados e recodificados, uma vez que incluem uma quantidade elevada de dados 

condensados; 5) Conceptualização sociológica: onde será feita a ponte e aproximação 

entre a terminologia e conteúdo das categorias e subcategorias identificadas e um 

discurso académico e as generalizações devem ser restritas face aos dados empíricos; 

6) Generalização teórica: A generalização dos resultados empiricamente obtidos deve 

ter por base uma perspetiva teórica (Mauser & Nagel, 2009).  

Na análise de dados foi realizada uma codificação: após agrupar as passagens do 

discurso dos especialistas por unidades temáticas, o investigador identificou o melhor 

termo ou frase para caracterizar o conteúdo dos discursos para cada uma das unidades 

temáticas. Foram indicados para cada categoria e subcategoria exemplos ilustrativos do 

discurso dos participantes. De seguida foi realizada a comparação temática, ou seja, 

foram comparadas as passagens dos diferentes especialistas dentro de cada 

categoria/subcategoria. Os resultados da comparação temática foram sendo 

confirmados e alterados, adaptados e recodificados, uma vez que inclui uma quantidade 

elevada de dados condensados.   

Em suma e segundo Young et al. (2017) o quadro 2 apresenta a informação fundamental 

relativa ao presente estudo qualitativo, entrevistas a especialista. 

 

Quadro 3.1 - Adaptação Informação a reportar em entrevistas. (Young et al., 2018). 

Categorias de 
Informação 

Subcategorias de 
informação 

Informação do presente estudo 

Onde e porquê Localização 
geográfica do 
estudo 

Ao nível Nacional e Internacional.  

Objetivo e 
resultados 
esperados da 
utilização das 
entrevistas 

Recolha de opiniões, experiência e sugestões 
para a construção do modelo de projeto e para 
o procedimento metodológico. 

Desenho inicial do 
projeto 

Tipo de entrevista Entrevista a especialistas  

Se foram utilizados 
outros métodos, 
porquê 

Pesquisa bibliográfica para construção de 
modelo estímulo base e guião das entrevistas  
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Categorias de 
Informação 

Subcategorias de 
informação 

Informação do presente estudo 

Recolha de dados Método de 
amostragem, 
justificado 

Amostra não probabilística, por conveniência.  

Tamanho da 
amostra, repetições 
e tipo de 
entrevistados 

Participaram 15 especialistas, 13 do género 
masculino. Foram selecionados especialistas na 
área da Gestão em Saúde – Administradores 
Hospitalares; Gestores na área da Saúde e 
Altos Cargos Políticos da Saúde. 

Questões éticas, 
incluindo vantagens 
e desvantagens das 
entrevistas 

Os participantes foram convidados a participar 
com indicação do objetivo do projeto e das 
entrevistas. Foram informados da natureza 
confidencial e anónima dos dados. 

Entrevistas piloto; 
redefinição das 
questões (referir 
quantos pilotos e o 
que foi alterado) 

O guião de entrevista foi discutido com um 
investigador na área da gestão e com um 
administrador da área da saúde e foram 
realizadas alterações no número dos tópicos do 
guião.  

Procedimento, 
incluindo duração 

Os especialistas foram contactados pela rede 
profissional linkedin e/ou por e-mail, onde foi 
apresentado o objetivo do projeto e das 
entrevistas, e realizado o convite à participação. 
Após receção de resposta positiva foram 
agendadas as entrevistas (local/dia/hora). As 
entrevistas tiveram a duração variável, de 30 
min a 2h. 

Análise de dados e 
reporte 

Processo de 
transcrição das 
entrevistas 

Foi realizada a transcrição de passagens 
tematicamente relevantes dos discursos dos 
especialistas por ser um pré-requisito para a 
análise.  

Método de análise 
(indicar codificação) 

Codificação – Após agrupar as passagens do 
discurso dos especialistas por unidades 
temáticas, o investigador identificou o melhor 
termo ou frase para caracterizar o conteúdo dos 
discursos dos especialistas para cada uma das 
unidades temáticas. Foram indicados para cada 
categoria e subcategoria exemplos ilustrativos 
do discurso dos especialistas.  

De seguida foi realizada a comparação temática 
– foram comparadas as passagens dos 
diferentes especialistas dentro de cada 
categoria/subcategoria. Os resultados da 
comparação temática foram sendo confirmados 
e alterados, adaptados e recodificados, uma vez 
que inclui uma quantidade elevada de dados 
condensados.   

Incluir guião de 
entrevistas 

Anexo (1) 

Reportar uma 
avaliação crítica da 
utilização das 
entrevistas e 
feedback aos 
participantes.  

Após a realização de 10 entrevistas a 
informação recolhida estava saturada. Deste 
modo decidiu-se nas restantes 5 entrevistas 
focar os tópicos menos desenvolvidos e/ou 
fundamentais para a tomada de decisão ao 
nível das variáveis a incluir no modelo e 
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Categorias de 
Informação 

Subcategorias de 
informação 

Informação do presente estudo 

procedimentos relacionados com a 
implementação do projeto.  

As transcrições das entrevistas, assim como o 
processo de análise dos resultados foi discutido 
com um investigador na área da gestão e com 
um administrador da área da saúde e foram 
integradas as contribuições na análise e 
apresentação dos resultados. 

 

3.2. FASE 2 – ESTUDO QUANTITATIVO  

3.2.1. PARTICIPANTES / FONTES DE INFORMAÇÃO 

Foram incluídas no projeto diferentes fontes de informação, nomeadamente membros 

da administração e gestão, profissionais de saúde (médico, enfermeiro, psicólogo, 

nutricionista, assistente social, entre outros quadros superiores). 

Foi incluída informação dos doentes através da satisfação dos doentes e informação 

sobre os resultados económico financeiro das organizações de saúde em estudo 

(avaliação de desempenho da ACSS) http://benchmarking.acss.min-

saude.pt/BH_AcessoDashboard. 

Trata-se de um estudo transversal e com uma amostra por conveniência. Foram 

convidados três hospitais em três regiões de saúde diferentes de Portugal continental, 

um na zona Norte, outro na Zona centro e um terceiro na zona de Lisboa e Vale do Tejo. 

Como participantes foram incluídos todos membros da administração e da gestão bem 

como os profissionais de saúde acima referidos que desempenhavam a sua atividade 

profissional nas três organizações de saúde que integram o estudo.  

A informação acerca dos participantes será apresentada separadamente para cada 

grupo de população envolvida, nomeadamente profissionais, membros da 

administração e da gestão e doentes. 

3.2.1.1. PARTICIPANTES - PROFISSIONAIS 

A amostra dos profissionais das organizações de saúde é constituída por 470 

participantes. 376 do género feminino (80%), com idades compreendidas entre os 20 e 

os 68 anos, média 44,18 e desvio padrão 9,8. No presente estudo a idades será 
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organizada em três grupos: participantes com 35 anos ou menos (21,4%), participantes 

com idades entre os 36 e os 50 anos (48%) e participantes com 51 anos ou mais 

(30,6%). Em relação ao estado civil. são casados ou unidos de facto (79,9%) os 

restantes (20,1%) são solteiros. divorciados ou viúvos. 71,1% dos participantes referem 

ter filhos. Os dados foram recolhidos em três organizações hospitalares. 20,8% na 

Organização A (situada na Zona Centro de Portugal Continental); 16,2% na organização 

B (situada na Zona da Grande Lisboa); e 63% na organização C (situada na Zona Norte 

de Portugal Continental).  21,5% dos participantes refere ter uma Doença Crónica. Em 

termos de escolaridade 16,4% dos participantes tem até ao 12º ano de escolaridade 

(inclusive). 55,7% refere ter licenciatura e 27,9% tem mestrado e/ou doutoramento. 

Na tabela 1 verifica-se a distribuição dos participantes por grupo profissional. O grupo 

mais representado é o do profissional de enfermagem (38,7%) e o do profissional 

médico com 13,6%. 74,7% dos participantes são técnicos superiores ou equiparados e 

25,3% dos participantes são outro tipo de profissionais, tais como, técnicos 

operacionais. 

Tabela 1 - Grupo profissional dos participantes 

 N % 

Profissional Dirigente 5 1,1 

Profissional Médico 64 13,6 

Profissional Enfermagem 182 38,7 

Profissional Informática 2 0,4 

Profissional Técnico Superior 
de Saúde 

25 5,3 

Profissional Técnico Superior   
de Diagnóstico e Terapêutica 

44 9,4 

Profissional Técnico Superior 24 5,1 

Profissional Docente 5 1,1 

Outro Profissional 119 25,3 

 
Em termos de tipo de contrato, 13,2% dos participantes refere ter contrato a termo certo, 

47,4% tem contrato sem termo com dedicação exclusiva e 39,4% tem contrato sem 

termo sem dedicação exclusiva, podendo desenvolver atividade profissional noutras 

organizações de saúde. 

Grande parte dos participantes tem um horário de 35 horas semanais (68,5%), enquanto 

que 31,5% tem um horário de 40 horas ou mais por semana, 33,4% dos participantes 
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trabalham por turnos, (14%) por turnos fixos e (19,4%) por turnos rotativos, 27,4% refere 

trabalhar em jornada continua e 6,4% em horário flexível, os restantes referem ter 

horário normal (32,8%). 

A grande maioria dos participantes (94,3%) quando questionados em relação ao seu 

nível de satisfação com a remuneração auferida referem que estão bastante 

insatisfeitos.  

3.2.1.2. PARTICIPANTES – DOENTES  

A amostra de doentes é constituída por 768 participantes, 463 do género feminino 

(60,3%), com idades compreendidas entre os 18 e os 68 anos. Detalhes da amostragem 

em anexo (Anexo 4). No presente estudo a idades será organizada em quatro grupos: 

participantes com idade entre os 18 e os 24 anos (2,3%), participantes com idades entre 

os 25 e os 44 anos (13,3%), participantes com idades entre os 45 e os 64 anos (41,5%) 

e participantes com 65 anos ou mais (42,8%). Em relação à situação laboral, 2% 

declaram-se estudantes, 38,9% trabalhadores, 8,9% desempregados, 46% reformados 

e 4,3% refere estar noutra situação.  

3.2.1.3. PARTICIPANTES – MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

A amostra dos membros da administração e gestão é constituída por 32 participantes, 

56,3% do género feminino, com idade mínima de 37 anos e idade máxima de 67 anos, 

média de 51,1 anos de idade com desvio padrão de 7,65. Os participantes reportam ter 

formação base em diferentes áreas: cinco participantes da área do Direito, cinco da área 

da Gestão, três da área da Economia, três na área da enfermagem e os restantes de 

outras áreas diversas. 

3.2.2. VARIÁVEIS E INSTRUMENTOS  

O instrumento relativo aos profissionais integrou questões sociodemográficas e cinco 

escalas de avaliação das variáveis em estudo: cultura organizacional, qualidade de vida, 

riscos psicossociais do trabalho, gestão do desempenho e satisfação com o trabalho 

(Anexo 5). 
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3.2.2.1. VARIÁVEIS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS PROFISSIONAIS 

Como variáveis sociodemográficas dos profissionais pretende aferir-se a idade, género, 

tempo de serviço, área de formação/especialidade (médico, enfermeiro, psicólogo, 

nutricionista, assistente social, etc.), estado civil, agregado familiar, nível de satisfação 

com a remuneração, situação de prestação de serviços/tipo de contrato/conciliação com 

outros locais de trabalho.   

3.2.2.2. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Para medir a Cultura Organizacional foi utilizada uma versão traduzida e adaptada da 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) de Cameron e Quinn (2011). O 

OCAI constitui uma medida composta por 24 itens, que serve para diagnosticar o tipo 

de cultura organizacional que prevalece na organização - cultura de clã, cultura de 

adocracia, cultura de hierarquia e cultura de mercado. Muito embora este instrumento 

já tivesse sido utilizado em diversos estudos, aquando do início da presente 

investigação apenas foram encontradas na literatura referências à sua utilização em 

Portugal ou, então, adaptações a diferentes realidades, pelo que se optou por recorrer 

diretamente à sua génese.  

Foi utilizada a versão portuguesa da escala apresentada por Cruz e Ferreira (2015) e 

como as autoras optou-se, numa tentativa de uniformizar as escalas de resposta 

utilizadas, por uma escala de tipo Likert de 5 pontos (1- discordo em absoluto; 5 - 

concordo em absoluto), dado que esta opção constitui uma alternativa válida 

considerada pelos autores do OCAI. Assim, foi solicitado aos inquiridos que indicassem 

o seu grau de concordância em relação a um conjunto de afirmações que retratam 

quatro tipos de cultura organizacional. Os itens foram codificados de modo que a valores 

mais elevados correspondesse maior predominância do tipo de cultura a que esse item 

corresponde (cultura de clã, cultura de adocracia, cultura de hierarquia e cultura de 

mercado).  Os 24 itens do questionário estão organizados em 6 dimensões com 4 itens 

cada: características dominantes, liderança organizacional, gestão de colaboradores, 

coesão organizacional, ênfase estratégico e critérios de sucesso (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Caracterização da Escala de Cultura Organizacional quanto às dimensões, 

nº de itens, exemplo de item e consistência interna 

Dimensão 
Nº 

itens 
Exemplo item 

Alpha de 
Cronbach 
(Cameron 
& Quinn, 

2011) 

Cultura Organizacional  24   

Cultura Clã 6 O Hospital enfatiza o desenvolvimento 
humano. A alta confiança, abertura e 
participação persistem. 

0,82 

Cultura Adocracia 6 O Hospital enfatiza a aquisição de novos 
recursos e a criação de novos desafios. 
Propor e perspetivar novas situações e 
oportunidades é valorizado. 

0,85 

Cultura de mercado 6 O Hospital enfatiza ações competitivas e 
realizações. Alcançar objetivos e ganhar 
no mercado são aspetos 
dominantes/fundamentais. 

0,80 

Cultura Hierárquica  6 O Hospital enfatiza a permanência e a 
estabilidade. A eficiência, controlo e 
operações simples/eficientes são 
importantes. 

0,69 

 

3.2.2.3. QUALIDADE DE VIDA 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) refere a QV como um conceito muito amplo 

que engloba a perceção do indivíduo sobre a sua vida, objetivos, expectativas, padrões 

e preocupações. A Qualidade de Vida é um constructo multidimensional que envolve 

fatores físicos, psicológicos, sociais e ambientais (WHO, 1994). 

Foi utilizado o instrumento World Health Organization Quality of Life (WHOQOL-1998) 

que se destina à avaliação da qualidade de vida (QV), tendo sido desenvolvido em 

coerência com a definição assumida pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Isto 

é, como a perceção do indivíduo sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos 

sistemas de cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, 

expectativas, padrões e preocupações (WHO, 1994). A qualidade de vida envolve a 

perceção de bem-estar em diversas áreas da vida da pessoa, mais especificamente a 

qualidade de vida física, psicológica, social e ambiental. 

O instrumento WHOQOL-BREF é constituído de 26 perguntas (sendo a pergunta 

número 1 e 2 sobre a qualidade de vida geral), as respostas seguem uma escala de tipo 

Likert (de 1 a 5, quanto maior a pontuação melhor a qualidade de vida). Fora essas duas 
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questões (1 e 2), o instrumento tem 24 itens que se organizam em quatro dimensões: 

QV Física (7 itens), QV psicológica (6 itens), QV Social (3 itens) e QV ambiental (8 itens) 

(Tabela 3). É utilizada a versão portuguesa do WHOQOL-BREF traduzida e adaptada 

por Canavarro et al. (2007) e Vaz Serra et al. (2006). 

 

Tabela 3 - Caracterização da Escala de Qualidade de Vida quanto às dimensões, nº de 

itens, exemplo de item e consistência interna. 

Dimensão 
Nº 

itens 
Exemplo item 

Alpha de 
Cronbach 
(Vaz Serra 
et al., 2006) 

WHOQOL-26 24  0,79 

Qualidade de Vida Física  7 Tem energia suficiente para a sua vida 
diária? 

0,87 

Qualidade de Vida 
Psicológica 

6 Até que ponto gosta da vida? 0,84 

Qualidade de Vida Social 3 Até que ponto está satisfeito(a) com as 
suas relações pessoais? 

(amigos, parentes, conhecidos, 
colegas) 

0,64 

Qualidade de Vida 
Ambiental 

8 Em que medida se sente em 
segurança no seu dia-a-dia? 

0,78 

 

3.2.2.4. FATORES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO  

Para medir os Fatores Psicossociais do Trabalho foi utilizada a Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire - COPSOQ II (versão média) de Kristensen (2002) 

traduzida e adaptada para português por Silva et al. (2011). O instrumento é constituído 

por 76 itens, organizados em 29 dimensões: exigências laborais (6 itens), organização 

do trabalho e conteúdo (6 itens), relações sociais e liderança (7 itens), interface trabalho-

indivíduo 4 itens), valores no local de trabalho (5 itens), personalidade (1 item), Saúde 

e Bem-estar (7 itens) e comportamentos ofensivos (4 itens), respostas seguem uma 

escala de tipo Likert de 5 pontos (1 – nunca / quase nunca a 5 – extremamente) (Tabela 

4). Os autores indicam como pontos de corte 2,33 e 3,66, sendo que a situação de risco 

pode ser identificada como baixa e favorável à saúde, moderada, sendo uma situação 

de risco intermédia e elevada ou seja uma situação de risco para a saúde psicossocial 

do trabalhador. 
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Tabela 4 - Caracterização da Escala de Riscos Psicossociais do Trabalho quanto às 

dimensões, nº de itens, exemplo de item e consistência interna 

Dimensão - Riscos 
Psicossociais do Trabalho 

Nº 
itens 

Exemplo item 

Alpha de 
Cronbach 
(Silva et 
al., 2011) 

Exigências Laborais    

Exigências Quantitativas 3 Precisa de fazer horas-extra? 0,63 

Ritmo de Trabalho 1 Precisa trabalhar muito 
rapidamente? 

* 

Exigências Cognitivas 3 O seu trabalho exige que tome 
decisões difíceis? 

0,60 

Exigências Emocionais  1 O seu trabalho exige 
emocionalmente de si? 

* 

Organização do Trabalho e 
Conteúdo 

   

Influência no trabalho 4 Tem alguma influência sobre o tipo 
de tarefas que faz? 

0,70 

Possibilidades de 
Desenvolvimento 

3 O seu trabalho permite-lhe aprender 
coisas novas? 

0,76 

Significado do Trabalho 3 Sente que seu trabalho é 
importante? 

0,82 

Compromisso face ao local de 
Trabalho  

2 Sente que os problemas do seu local 
de trabalho são seus também? 

0,61 

Relações Sociais e de 
Liderança 

   

Previsibilidade 2 No seu local de trabalho, é 
informado com antecedência sobre 
decisões importantes, mudanças ou 
planos para o futuro? 

0,72 

Recompensas/Reconhecimento 3 O seu trabalho é reconhecido e 
apreciado pela gestão? 

0,82 

Transparência do Papel laboral 
desempenhado 

3 Sabe exatamente o que é esperado 
de si? 

0,76 

Conflito de Papéis Laborais 3 Por vez tem que fazer coisas que 
deveriam feitas de outra maneira? 

0,67 

Qualidade de Liderança 4 Oferece aos indivíduos e ao grupo 
boas oportunidades de 
desenvolvimento? 

0,90 

Apoio Social de Superiores 3 Com que frequência tem ajuda e 
apoio do seu superior direto? 

0,87 

Apoio Social de Colegas 3 Com que frequência tem ajuda e 
apoio dos seus colegas de trabalho? 

0,71 

Interface Trabalho-individuo    

Insegurança Laboral 1 Sente-se preocupado em ficar 
desempregado? 

* 

Satisfação Laboral 4 A forma como as suas capacidades 
de trabalho são utilizadas? 

0,82 
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Dimensão - Riscos 
Psicossociais do Trabalho 

Nº 
itens 

Exemplo item 

Alpha de 
Cronbach 
(Silva et 
al., 2011) 

Conflito Trabalho/Família 3 Sente que o seu trabalho lhe exige 
muito tempo que acaba por afetar a 
sua vida privada negativamente? 

0,86 

Valores no Local de Trabalho    

Confiança Vertical 3 A administração confia nos seus 
funcionários para fazerem bem o 
seu trabalho? 

0,20 

Confiança Horizontal 3 Os funcionários ocultam informações 
uns dos outros? 

0,29 

Justiça e Respeito 3 Os conflitos são resolvidos de uma 
forma justa? 

0,79 

Comunidade Social no Trabalho 3 No seu local de trabalho sente-se 
parte de uma comunidade? 

0,85 

Personalidade    

Auto-eficácia 2 Sou sempre capaz de resolver 
problemas, se tentar o suficiente. 

0,67 

Saúde e Bem-estar    

Saúde Geral 1 Em geral como sente que a sua 
saúde é 

* 

Stress 2 Ansioso? 0,73 

Burnout 2 Emocionalmente exausto? 

 

0,83 

Problemas em Dormir 2 Dificuldade em adormecer? 0,84 

Sintomas Depressivos 2 Falta de interesse por coisas 
quotidianas? 

0,80 

Comportamentos Ofensivos     

Comportamentos Ofensivos 4 Tem sido alvo de insultos ou 
provocações verbais? 

 

0,78 

Nota. *não é possível calcular o alpha de Cronbach uma vez que a subescala é constituída por um único item. 

 

3.2.2.5. GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS  

Para medir a Gestão de Desempenho dos profissionais de saúde (autoavaliação) foi 

utilizada uma versão traduzida e adaptada da Performance Management Behavior 

Questionnaire (PMBQ) de Kinicki et al., (2013).  

O instrumento foi traduzido e adaptado através do seguinte procedimento de tradução 

e retrotradução: tradução da versão em inglês para português por dois investigadores, 

comparação e homogeneização das versões, tradução da versão resultante para inglês, 

comparação desta versão com a versão original por um especialista em inglês e 
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definição da versão final com concordância de ambos investigadores (Fortes & Araújo, 

2019). O instrumento tem 27 itens, organizados em 6 dimensões: processo de 

estabelecimento de objetivos (5 itens), comunicação (4 itens), feedback (5 itens), 

Coaching (5 itens), estabelecimento de consequências (3 itens) e estabelecimento e 

monitorização de expectativas de desempenho (5 itens). O intervalo de resposta é uma 

escala de 5 pontos (1- raramente ou nunca; 5 – frequentemente ou sempre) (Tabela 5). 

Tabela 5 - Caracterização da Escala de Gestão de Desempenho dos Profissionais 

quanto às dimensões, nº de itens, exemplo de item e consistência interna 

Dimensão 
Nº 

itens 
Exemplo item 

Alpha de 
Cronbach 

(Kinicki et 
la., 2013) 

Gestão de Desempenho  27   

Processo de 
estabelecimento de 
objetivos  

5 Garante que as metas de desempenho 
estão ligadas aos objetivos estratégicos 
ou operacionais do Hospital 

0,91 

Comunicação 4 Tem um estilo de comunicação que faz 
com que os outros fiquem na defensiva 

0,86 

Feedback 5 Dá aos outros um feedback oportuno 
sobre o seu desempenho 

0,85 

Coaching 5 Ajuda a identificar soluções para superar 
os obstáculos no desempenho 

0,91 

Estabelecimento de 
consequências 

3 Relaciona o reconhecimento e/ou as 
recompensas pelo desempenho 

0,93 

Estabelecimento e 
monitorização de 
expectativas de 
desempenho 

5 Monitoriza o seu próprio desempenho no 
trabalho 

0,73 

 

3.2.2.6. SATISFAÇÃO COM O TRABALHO 

Para avaliar a Satisfação com o Trabalho foi utilizada uma versão traduzida e adaptada 

da escala Satisfaction of Employees in Health Care (SEHC) (Alpern et al., 2013).  

O instrumento foi traduzido e adaptado através do seguinte procedimento de tradução 

e retrotradução: tradução da versão em inglês para português por dois investigadores, 

comparação e homogeneização das versões, tradução da versão resultante para inglês, 

comparação desta versão com a versão original por um especialista em inglês e 

definição da versão final com concordância de ambos investigadores (Fortes & Araújo, 

2019). A escala é constituída por 20 itens, 18 deles com escala de resposta de 4 pontos 

(1- discordo totalmente a 4 - concordo totalmente), estes itens com organizados por três 
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dimensões: relação com a gestão e supervisores (11 itens), conteúdo do trabalho (5 

itens), relação com os colegas de trabalho (2 itens). A escala inclui ainda mais 2 itens: 

“Eu recomendaria este serviço a outros como sendo um bom local para se trabalhar” 

com escala de resposta de 4 pontos (1- não em absoluto a 4 - sim, em absoluto) e 

“Como classificaria esta unidade de saúde como local para trabalhar, numa escala de 1 

(a pior) a 10 (a melhor)” (Tabela 6). 

Tabela 6 - Caracterização da Escala de Satisfação dos Profissionais quanto às 

dimensões, nº de itens, exemplo de item e consistência interna.  

Dimensão 
Nº 

itens 
Exemplo item 

Alpha de 
Cronbach 
(Alpern et 
al., 2013) 

Satisfação com o 
Trabalho 

18   

Relação com a gestão e 
supervisores 

11 Sou devidamente reconhecido quando 
tenho um bom desempenho nas tarefas 
de trabalho habituais 

0,89 

Conteúdo do trabalho 5 A quantidade de trabalho que é expetável 
que eu termine no final de cada semana é 
razoável 

0,70 

Relação com os colegas 
de trabalho 

2 Sinto que posso comunicar facilmente 
com os membros de todos os níveis 
hierárquicos desta organização 

0,70 

 

3.2.2.7. SATISFAÇÃO DO DOENTE 

Para medir a satisfação dos doentes foi utilizado o Questionário sobre a Satisfação dos 

Utentes do Sistema de Saúde (QSUSS) (Departamento da Qualidade na 

Saúde/Direção-Geral da Saúde, 2015, 2019). 

O instrumento é constituído por 27 questões, 8 questões relativas a dados 

sociodemográficos e cuidados de saúde, 18 das questões tem as seguintes hipóteses 

de resposta: “sim”; “não”; “não aplicável” “não sabe/ não responde”, como por exemplo 

“Esperou mais de 4 semanas para ter uma consulta da especialidade?”, ou “Ficou 

satisfeito com o tempo despendido pelo seu médico de família/médico assistente na 

consulta?” ou “Sentiu-se confortável e cómodo no contato com o sistema de saúde?”. 

Uma última questão está relacionada a opinião sobre o funcionamento do sistema de 

saúde português “Na sua opinião como funciona do Sistema de Saúde Português” com 

as seguintes hipóteses de resposta: “Funciona bem”; “Necessita de pequenas 
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mudanças/ajustamentos”; “Necessita de grandes mudanças/ajustamentos”; “Necessita 

de ser completamente restruturado”; “não sabe/ não responde”. Por motivo de direito de 

autor o instrumento utilizado não pode ser disponibilizado em anexo. 

3.2.2.8. RESULTADOS ECONÓMICO FINANCEIROS DA ORGANIZAÇÃO  

Para avaliar os resultados da organização foi incluída a satisfação dos doentes e foi 

construída uma matriz de resultados tendo como referência a avaliação de desempenho 

da ACSS, através do modelo de contratualização, dos dados de desempenho e dados 

do balanço social. https://benchmarking-acss.min-saude.pt/BH_AcessoDashboard. 

3.2.2.9. ADMINISTRADORES E GESTORES  

Junto dos administradores e gestores foi recolhida informação sociodemográfica, 

perceção da Cultura organizacional através da versão traduzida e adaptada da 

Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) de Cameron e Quinn (2011) 

anteriormente descrita.  

No questionário aos administradores/gestão foi incluída uma questão aberta onde se 

solicitava a análise SWOT, onde se solicitava três exemplos de Pontos fortes; Pontos 

fracos; Oportunidades e Constrangimentos e proposta de ações de melhoria. Análise 

SWOT foi solicitada por organização de saúde; Administração/Gestão; Profissionais; 

Doentes (Anexo 6). 

3.2.3. PROCEDIMENTO 

O procedimento de recolha de dados incluiu diferentes fases. Numa primeira fase o 

estudo foi submetido à Comissão de ética do Centro Académico de Medicina de Lisboa, 

do Centro Hospitalar Lisboa Norte da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

e obteve o parecer favorável refª nº 35/19.  

Numa segunda fase foram realizadas entrevistas com gestores de organizações de 

saúde e especialistas para refletir adequação do projeto às necessidades reais do 

terreno e qual a metodologia mais eficaz. 

Para a implementação da investigação, e após a identificação dos hospitais que seriam 

alvo do estudo e aprovação das respetivas administrações, foram realizadas reuniões 

com os diretores clínicos das especialidades envolvidas para apresentação do projeto 

https://benchmarking-acss.min-saude.pt/BH_AcessoDashboard
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e envolvimento no processo de recolha de dados. Após apresentação do projeto à 

administração e colaboradores dos Hospitais em estudo e aceitação de participação no 

estudo, este foi submetido às comissões de ética e conselhos de administração dos três 

hospitais participantes que se pretende manter no anonimato e recebeu parecer 

favorável.  

Após a recolha de todas as autorizações necessárias passou-se para a recolha de 

dados. O instrumento quantitativo foi aplicado através de um link que será divulgado 

junto dos participantes. Foi utilizado um instrumento de recolha de dados para os 

participantes da administração e gestão e outro instrumento para os profissionais de 

saúde. O questionário de satisfação a aplicar aos doentes foi aplicado através de 

entrevistas telefónicas.  

Uma vez que o estudo envolve diferentes instrumentos e populações de seguida 

apresentaremos o procedimento de recolha de cada um dos instrumentos. 

No caso do Instrumento Administração foi enviado pelo hospital um email para cada 

membro do conselho de administração e diretor clínico a sensibilizar para a participação 

no estudo (Anexo 7) e de seguida um outro email com um link que remete para o 

respetivo instrumento (Anexo 8). A página inicial é constituída pela carta de 

consentimento informado e apenas segue para preenchimento depois do participante 

assinalar deliberadamente o seu consentimento. Na base de dados (informação que o 

investigador principal da investigação tem acesso) cada participante recebeu um 

número identificador garantindo o anonimato e a confidencialidade. 

Para a aplicação do Instrumento Profissionais foi enviado pelos hospitais um email a 

sensibilizar para a participação no estudo (Anexo 7) e de seguida um outro um email 

para cada profissional de saúde da organização com um link que remete para o 

respetivo instrumento (Anexo 8). A página inicial é constituída pela carta de 

consentimento informado (Anexo 9) e apenas segue para preenchimento se o 

participante assinalar deliberadamente o seu consentimento. Na base de dados cada 

participante será um número identificador garantindo o anonimato e a confidencialidade. 

Em relação ao Questionário de satisfação dos doentes a recolha de dados foi realizada 

por questionário telefónico. Cerca de 400 doentes que utilizaram cada um dos hospitais 

em estudo nos últimos 6 meses (informação fornecida pela administração da 

organização de saúde) foram contactados. Os Hospitais enviaram por correio uma carta 
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explicativa do estudo (Anexo 10) um consentimento informado aos doentes (Anexo 11). 

No momento do contacto telefónico foi lido o consentimento informado e apenas foram 

entrevistados os doentes que aceitaram participar. A informação foi diretamente inserida 

numa base de dados cada participante recebeu um número identificador garantindo o 

anonimato e a confidencialidade.  

Para qualquer um dos instrumentos assegura-se o anonimato e confidencialidade, uma 

vez que o investigador não terá acesso cumulativo à identificação do participante e aos 

dados recolhidos. A associação com os dados será sempre feita por um número de 

identificação.  

Para o estudo do modelo, foram integrados os resultados dos instrumentos preenchidos 

pela gestão, pelos profissionais e resultados ACSS e avaliação de satisfação dos 

doentes disponibilizada pelas organizações de saúde. 

3.2.4. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS 

Para a análise de dados quantitativos, como aqueles obtidos pela aplicação de 

questionários recorreu-se à análise estatística através do Programa SPSS, versão 24.0. 

Para a análise dos dados qualitativos, obtidos através de questões abertas foi realizada 

análise de conteúdo com recursos ao Programa MAXQDA 2020. Para a realização das 

Análises Fatoriais Confirmatórias e Modelo de Equações Estruturais recorreu-se ao 

Programa EQS, versão 6.3. 

Na análise dos dados relacionados com os profissionais foram realizadas a Estatística 

Descritiva e Consistência Interna, estudada a associação entre variáveis através de 

correlações de Pearson e recurso à análise de variância ANOVA para estudar as 

diferenças entre grupos em relação a variáveis de caracterização socio demográfica 

(género, idade, organização em estudo, tipo de profissional e satisfação com 

remuneração) de todas as Escalas em estudo e respetivas dimensões: Escala de 

Avaliação da Cultura Organizacional, Escala de Qualidade de Vida, Escala de Avaliação 

dos Riscos Psicossociais do Trabalho, Escala de Avaliação de Gestão de Desempenho 

e Escala de Avaliação de Satisfação dos Profissionais.   

Nos resultados relacionados com os doentes foram realizadas as Estatística Descritiva 

e Consistência Interna, estudada a associação entre variáveis através de correlações 

de Pearson e recurso à análise de variância ANOVA para estudar as diferenças entre 
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grupos (género, idade, organização em estudo e situação de saúde) relacionadas com 

a experiência e satisfação do doente. 

Através da estatística descritiva e análise de frequência foi realizada a análise dos dados 

relativos aos resultados económicos e financeiros globais e por categoria. Os resultados 

incluem os valores médios globais e por cada uma das três organizações em estudo.  

A análise de variância é um procedimento robusto de comparação de médias que leva 

em linha de conta a variância na comparação entre dois ou mais grupos (Matinez & 

Ferreira, 2007). No presente estudo foi considerado o intervalo de confiança (IC) de 

95%. 

Em relação aos dois instrumentos que passaram pelo processo de retrotradução para o 

presente estudo (Performance Management Behavior Questionnaire (PMBQ) de Kinicki 

et al., (2013) e Escala Satisfaction of Employees in Health Care (SEHC) de Alpern et al., 

(2013), foi realizado e apresentado o estudo psicométrico das escala através da análise 

de validade de constructo com recurso à análise fatorial confirmatória, de fiabilidade 

através da análise da consistência interna e de sensibilidade através da análise de 

assimetria e curtose. Os valores da assimetria e curtose tendem para 0 e são 

considerados aceitáveis e indicadores de sensibilidade valores situados entre -1,96 e 

1,96 (Martinez & Ferreira, 2007). 

Em relação aos dados obtidos através das respostas dos gestores e administradores, 

foram realizadas estatística descritiva e análise de frequências dos itens da Escala de 

Avaliação da Cultura Organizacional, seguida da análise dos dados qualitativos 

resultantes da análise SWOT relativa à Organização e Gestão, Profissionais e Doentes 

e Sugestões de melhoria.  

Para a construção do modelo integrado e compreensivo da avaliação das organizações 

de saúde foi realizado e apresentado o processo de redução de itens de cada uma das 

escalas em estudo, e realizada uma equação estrutural para determinar a qualidade e 

robustez do modelo proposto. No processo de redução dos itens, realizaram-se as 

seguintes análises para cada um dos instrumentos utilizados no estudo: Instrumentos 

de Avaliação da Cultura Organizacional, Instrumentos de Avaliação da Qualidade de 

Vida, Instrumento de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho, Instrumento de 

Avaliação de Gestão de Desempenho e Instrumento de Avaliação da Satisfação no 

Trabalho. Para cada um dos instrumentos foram realizadas as seguintes análises:  1º 
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Análise Fatorial Exploratória SPSS; 2º Análise de Confiabilidade dos fatores SPSS; 3º 

Análise de Correlação de Pearson SPSS; 4º Análise Fatorial Confirmatória de todas as 

Escalas EQS; e 5º Modelo de Equações Estruturais EQS. 

No presente estudo para a estimação da fiabilidade dos instrumentos foi aferida pelo 

alpha de Cronbach. Considerou-se que o instrumento como tendo fiabilidade apropriada 

quando o valor de alpha de Cronbach é pelo maior ou igual a 0,70 (Nunnally, 1978). 

Contudo, um valor de 0,60 é considerado aceitável desde que os resultados obtidos com 

esse instrumento sejam interpretados com devido cuidado (DeVellis, 1991; Marôco, 

2007; Maroco & Garcia-Marques, 2006). 

Para o estudo da sensibilidade que é a capacidade que uma escala tem para discriminar 

os sujeitos segundo a característica que está a ser mensurada. Para o estudo da 

sensibilidade psicométrica apresentam-se os valores da média, do desvio padrão e os 

valores absolutos da assimetria e curtose e histograma para a medida global das 

escalas em estudo.  

Para a realização da análise fatorial confirmatória foi efetuada modelagem por equações 

estruturais. Foram considerados a razão entre o qui-quadrado (χ2) e os graus de 

liberdade (gl), e os índices de ajuste NNFI (Non-Normed Fit Index), CFI (Comparative 

Fit Index), RMSEA (Root-Mean-Square Error of Aproximation) e intervalo. O χ2 indica a 

magnitude da discrepância entre a matriz de covariância observada e a modelada, 

avaliando a probabilidade do ajustamento do modelo aos dados. Quanto maior é esse 

valor, pior o ajustamento. Geralmente considera-se a sua razão em relação aos graus 

de liberdade (χ2/gl) cujos valores adequados se encontram entre 1 e 3 (Kline, 2005, 

2010). Os índices NNFI e CFI calculam o ajuste relativo do modelo observado ao 

compará-lo com um modelo base, cujos valores acima de 0,95 indicam ótimo ajuste e 

os superiores a 0,90 indicam ajuste adequado (Bentler, 1990; Hu & Bentler, 1999). O 

RMSEA é uma medida de discrepância, sendo considerados adequados resultados 

menores que 0,05, mas aceitáveis até 0,08 (Noronha, Pinto & Ottati, 2016; Marôco, 

2014). 
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3.3. FASE 3 – MÉTODO QUALITATIVO – DELPHI 

3.3.1. PARTICIPANTES  

O estudo teve uma amostra não probabilística por conveniência constituída por 45 

especialistas na área da saúde enquadrados em quatro grupos relevantes (17,8% altos 

cargos governamentais na área da saúde/ administradores hospitalares, 33,3% 

diretores clínicos hospitalares, 24,4% profissionais de saúde seniores e 24,4% 

especialistas seniores da sociedade científica, 40% dos quais mulheres e 77,8% de 

organizações públicas). 

Aceitaram participar no painel delphi 45 especialistas, destes 41 participaram na 

resposta ao estímulo 1 com uma taxa de resposta de 91%, 40 participaram na resposta 

ao estímulo 2 com uma taxa de resposta de 89% e 39 participaram na resposta ao 

estímulo 3 com uma taxa de resposta de 87%. 

3.3.2. INSTRUMENTO E PROCEDIMENTO 

De entre as metodologias de investigação qualitativas, o método delphi é uma poderosa 

ferramenta de investigação, pois permite reunir um conjunto de opiniões de 

especialistas, levando a robustos resultados sobre temáticas complexas e abrangentes 

(Marques & Freitas, 2018).  

O método delphi permite recolher opiniões e reflexões de especialistas sobre fenómenos 

complexos e assim, facilitar e melhorar a tomada de decisões. Normalmente consiste 

num conjunto de questões estímulo que são respondidas, de maneira sequencial, 

individualmente pelos participantes, com informações resumidas sobre as respostas do 

grupo às questões anteriores, de modo a que se estabeleça uma comunicação entre os 

participantes e, progressivamente, se vá moldando um parecer/feedback coletivo 

(Grisham, 2009). 

Vários autores frisam que a obtenção de consenso não é sempre possível ou desejável. 

O objetivo do delphi não é chegar a uma reposta única ou a um consenso, mas 

simplesmente obter o maior número possível de respostas e opiniões de elevada 

qualidade de um grupo de especialistas, de modo a apoiar e dirigir políticas, conclusões, 

e recomendações para a intervenção (Powell, 2003; Yousuf, 2007). 
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O método delphi segue os seguintes princípios: o anonimato dos participantes, feedback 

das opiniões e contribuições de cada especialista, construção e apresentação da 

resposta do grupo como um todo e oportunidade de revisão e alteração das respostas 

ao longo do processo (Grisham, 2009). 

O processo de implementação do método delphi pode ser organizados nas seguintes 

etapas: 1) Seleção do grupo de especialistas; 2) Definição das questões iniciais 

(Questões 1); 3) Contato com os especialistas e convite para participação na 

investigação; 4) Envio das questões para os especialistas; 5) Receção das respostas 

às questões iniciais; 6)  Análise qualitativa e quantitativa das respostas; 7) Definição e 

envio das questões (questões 2) com feedback; 8) Receção das respostas às questões 

2 e respetiva análise; 9) Final do processo e redação de relatório. Cada uma das etapas 

deve ser rigorosamente preparada e implementada, e todo o processo deve ser 

registado e descrito (Marques & Freitas, 2018).  

O recurso a painel peritos (Barros, 2017), tal como se verifica no método delphi é muito 

utilizado e adequado em estudos na área da saúde (De Meyrick, 2003; Hackett, Masson 

& Philipps, 2006) e relacionados com a gestão e governance em saúde (Ferrinho, 

Dramé, Biai, Lopes, Sousa & Lerberghe, 2013). 

O estímulo para o exercício delphi foi contruído tendo em conta os resultados principais 

e mais relevantes do estudo 2, adaptando o estímulo à formulação adequada a um 

exercício delphi. Foram estabelecidas 11 frases e foi pedido aos especialistas que as 

quantificassem em termos de concordância de 1 a 10 (1 discordo completamente e 10 

concordo completamente) e que inserissem comentários que considerassem 

relevantes.  

O estímulo 1 foi analisado por três especialistas, um da área da Saúde, outro da área 

da Gestão e outro da área da Psicologia que incluírem sugestões e recomendações que 

foram integradas na versão final. Os especialistas foram selecionados através da rede 

de contactos profissionais prévios da investigadora, no processo de recrutamento foram 

sendo sugeridos pelos especialistas e por outras redes profissionais novos potenciais 

participantes. Após identificação dos potenciais participantes foi enviado uma 

mensagem por email com uma explicação sumária do projeto, da metodologia delphi e 

apresentado o convite para participação (Anexo 12). Aos especialistas que 

responderam positivamente ao convite foi enviado o estímulo 1 (Anexo 13) com o prazo 

de duas semanas para a devolução. Passadas as duas semanas foi realizado uma 
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mensagem de email para relembrar (gentle reminder) o pedido e o término do prazo 

(Boulkedid, Abdoul, Loustau, Sibony & Alberti, 2011; Ferrinho et al., 2013).  

O estímulo para o momento 2 é constituído por duas partes, um documento principal 

com questões e espaço para comentários que resultaram da análise de dados e 

resultados de consenso obtidos a partir do estímulo 1 e um documento informativo para 

o participante com o resumo dos dados recolhidos no momento 1 (Anexo 14) 

O estímulo do momento 3 é uma Carta de Consenso (Anexo 15) que inclui informação 

sistematizada do momento 1, do momento 2 e uma sessão de conclusões. Neste 

momento 3 foi solicitado aos especialistas que, após leitura aprofundada da Carta de 

Consenso, indicassem em resposta ao email o parecer face ao conteúdo do 

documento: 1) Subscrevo na globalidade a Carta de Consenso e pretendo manter o 

anonimato; 2) Subscrevo na globalidade a Carta de Consenso e pretendo associar o 

meu nome ao documento; 3) Não Subscrevo na globalidade a Carta de Consenso; 4) 

Apenas Subscrevo a Carta de Consenso com a seguinte alteração. Face a esta última 

hipótese foi referido que se o investigador considerar que as alterações solicitadas 

desvirtuam ou que alteram na globalidade o documento teria de voltar a colocar à 

consideração do painel de especialistas do Exercício delphi. 

3.3.3. ANÁLISE E TRATAMENTO DE DADOS  

Os dados recolhidos foram introduzidos no programa estatístico SPSS e análise de 

conteúdo das perguntas abertas foi realizada através do programa MAXQDA.  

Os dados recolhidos no momento 1 foram analisados quantitativamente (dados 

resultantes do nível de concordância de 1 a 10 das questões) e qualitativamente 

(resultados dos comentários dos participantes).  

Foram realizadas as frequências, médias, desvio padrão, máximo e mínimo para cada 

uma das questões. Os resultados foram recodificados em três grupos: 1 a 4 nível de 

concordância baixo), 5 e 6 nível de concordância moderado, 7 a 10 nível de 

concordância elevado.  

As respostas resultantes dos comentários foram analisadas através da análise de 

conteúdo, organizadas e descritas as categorias e subcategorias e selecionados 
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exemplos ilustrativos. Os dados recolhidos no momento 1 e momento dois serão 

organizados e sistematizados no estímulo 3 sob a forma de uma Carta de Consenso. 
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4. RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DO ESTUDO 1 – ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 

Os resultados foram organizados pelas cinco categorias de análise identificadas através 

da análise das entrevistas: 1. características da organização; 2. características dos 

profissionais de saúde; 3. características dos doentes; 4. variáveis a incluir no modelo; 

e 5. questões metodológicas de avaliação em organizações de saúde. Para cada uma 

das categorias foram apresentadas a respetivas subcategorias. Cada subcategoria foi 

descrita e apresentados exemplos ilustrativos do discurso dos participantes (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Tabela resumos das Categorias e Subcategorias identificadas nas 

Entrevistas a Especialistas 

Categorias Subcategorias Subsubcategorias 

1. Características da 
organização 

“Cultura Organizacional” Identificação 

Autonomia da Gestão 

Organização Promotora de 
Saúde 

Comunicação na 
Organização 

“Modelos de Gestão de 
Organização de Saúde” 

Organizações de Saúde 
Privadas com Gestão 
Privada 

Organizações de Saúde 
Públicas com Gestão 
Pública, 

Organizações de Saúde 
Públicas com Gestão 
Privada. 

2. Características dos 
profissionais de saúde 

“Relação profissional e 
organização”  

Identificação 

Motivação 

Bem-estar, Qualidade de 
Vida 

Stress e Burnout 

“Competências dos 
Profissionais” 

 

“Necessidades de 
Formação” 

 

“Diferenças Geracionais”  

“Satisfação dos 
Profissionais” 

 

3. Características dos 
doentes 

“Envelhecimento”  

“Exigência”  
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Categorias Subcategorias Subsubcategorias 

“Satisfação dos Doentes”  

4. Variáveis a incluir no 
modelo 

“Nas Organizações”   Gestão (Autonomia da 
Gestão e Comunicação 
Organizacional) 

“Nos Profissionais” 

 

Relações laborais 

Competências 
Socioemocionais 

Stress e Burnout 

Diferenças Geracionais 

Qualidade de Vida 

“Nos resultados” Satisfação dos Doentes 

Satisfação dos Profissionais 

Resultados Económico-
financeiros 

5.Questões metodológicas 
de avaliação em 
organizações de saúde. 

“Participantes”  

“Instrumentos”  

“Procedimento”  

 

4.1.1. CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO 

Dentro da categoria “Características da Organização” foram identificadas as seguintes 

subcategorias: “Cultura Organizacional” – Identificação, Autonomia da Gestão, 

Organização Promotora de Saúde; Comunicação na Organização; e “Tipos de 

Organização de Saúde” - Organizações de Saúde Privadas com Gestão Privada, 

Organizações de Saúde Públicas com Gestão Pública, Organizações de Saúde 

Públicas com Gestão Privada. 

De seguida são apresentados os resultados e exemplos ilustrativos dos participantes 

para cada uma das subcategorias.  

4.1.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Na subcategoria “Cultura Organizacional” os participantes reforçam a importância da 

identificação do profissional com a organização para o envolvimento e qualidade do 

exercício dos cuidados de saúde. Outra questão abordada foi a da autonomia ao nível 

da gestão e dos profissionais e suas consequências para o funcionamento do hospital 

e para as relações laborais. Uma organização de saúde promotora de saúde é 

caracterizada pelos participantes como local onde é possível articular a atividade 

profissional no hospital com outras atividades profissionais e de lazer, quando o sistema 
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de gestão da qualidade é orientado para a melhoria contínua e se preocupa com a 

promoção da satisfação dos profissionais e dos doentes. Um outro fator salientado pelos 

participantes foi a comunicação na organização, entre profissionais de saúde e, entre 

os profissionais e as chefias e a administração.  

4.1.1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

“Identificação e comunicação de princípios de sucesso para um ajustamento do 

colaborador com a organização, nomeadamente satisfação das necessidades explicitas 

e implícitas dos doentes, unir todos os colaboradores em torno da missão da 

organização, cumprir as responsabilidades para com o Estado, estimular uma relação 

frutuosa com os fornecedores, ser um parceiro que motive interesse por parte da banca, 

simbolizar um espírito de serviço para com a sociedade e obter rentabilidade adequada 

do capital para os acionistas”.  

“Os profissionais devem sentir que fazem parte/ sentimento de pertença à organização”.  

“O hospital tem como base as pessoas, depende das pessoas e funciona para pessoas, 

depende do fator humano. Nós existimos porque as pessoas precisam de cuidados de 

saúde. Apesar a evolução tecnológica, as máquinas não substituem os profissionais de 

saúde, nem a nível do diagnóstico nem na prestação dos cuidados. A cultura da 

organização é foco da GRH nas suas diferentes vertentes, preocupa-se na prestação de 

cuidados e na satisfação do utente”.  

“Não são valorizadas as pessoas em si (pela gestão). As organizações de saúde não se 

preocupam muito com o bem-estar dos profissionais, é quase prestador de cuidados 

“máquina””. 

4.1.1.1.2. AUTONOMIA DA GESTÃO 

“Torna-se necessário avaliar se a organização tem capacidade para criar 

condições/recursos para as pessoas fazerem um bom trabalho; se a administração se 

preocupa em criar melhores condições/verifica-se empenho da organização, se as 

chefias têm autonomia para criatividade, iniciativa, se os profissionais estão satisfeitos 

com o trabalho e com a organização, se os doentes estão satisfeitos”. 

“A gestão/chefias intermédia tem um papel importante, mas também depende da sua 

competência de articulação entre as exigências/objetivos da gestão e do comportamento 

/ envolvimento/ desempenho dos profissionais”.  

“O tempo é um fator que interfere na Gestão, por motivos políticos as medidas são a 

curto prazo, o que dificultam a implementação de medidas a longo prazo”.  

“A dimensão da organização também é relevante. As organizações maiores têm fatores 

determinantes como a investigação e desenvolvimento, ensino e formação (pré e pós-

graduada)”. 
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“Como melhor gestão e organização consegue-se agarrar os profissionais. Por exemplo 

a gestão não tem capacidade para aumentar remuneração, nem tem capacidade para 

negociar flexibilidade”. 

4.1.1.1.3. ORGANIZAÇÃO PROMOTORA DE SAÚDE 

“A organização deve criar um ambiente promotor de saúde (healthy workplaces) ao nível 

da alimentação, atividade física, condições ambientais para saúde, tanto para 

profissionais como para utentes”. 

“O que torna o local de trabalho promotor de saúde (healthy workplace) é a capacidade 

de articular a atividade profissional no hospital com outras atividades profissionais e de 

lazer. Por exemplo, com atividades de lazer, desporto, mas também outras atividades 

profissionais, investigação, formação, outros locais. E que no caso da investigação e da 

formação estas sejam explicitamente valorizadas pela administração/gestão. É 

importante que o profissional tenha oportunidade de aprender”. 

“O sistema de gestão da qualidade deve ser orientado para a melhoria contínua, para o 

utente, comunicação, inovação e consequentemente melhor desempenho. O cuidado 

com a qualidade e melhoria contínua faz parte do sistema, da cultura da organização, se 

estiver integrada na organização as pessoas sentem”. 

“Só se as pessoas sentirem que podem lidar com o erro é que a melhoria contínua pode 

ser implementada”.  

“A promoção da satisfação pode passar por incentivos, não necessariamente financeiros, 

tais como, flexibilidade de horário, trabalho a partir de casa, permitir e promover 

envolvimento na investigação, alimentação, promoção de atividade física, ginásio na 

organização, por exemplo”. 

4.1.1.1.4. COMUNICAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO  

“Os Hospitais são estruturas muito grandes e por vezes até dispersas (grupos 

hospitalares), com elevada circulação de pessoas. Sente-se dificuldade de comunicação 

nas organizações de saúde, as pessoas são ilhas, trabalham em ilhas, são muitos 

trabalhadores e existe dificuldades de colaboração entre serviços”.  

“Verifica-se diferenças de linguagem entre os diferentes componentes e pessoas 

(administração, gestão intermédia, profissionais e utentes). A dimensão do hospital, 

também é um fator condicionante. Deveria haver um contacto mais próximo entre a 

gestão e os profissionais. Chegam a não se conhecer, nem a ocupar os mesmos 

espaços”.  

“As pessoas não se conhecem entre si (profissionais), não existem locais de lazer. Os 

médicos muitas vezes nem sequer utilizam os espaços comuns (refeitório, etc). Seria 

interessante que existisse uma relação entre os colegas de trabalho, fora do contexto ou 

do conteúdo do trabalho. Facilitaria a comunicação e posterior resolução de problemas”.  
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“A comunicação é hierárquica e segmentada. Os profissionais não têm acesso à gestão, 

grande parte dos profissionais não conhece pessoalmente a administração, nem tem 

acesso simples à mesma”. 

“Verifica-se uma dificuldade de comunicação e resposta atempada do topo, as chefias 

intermédias deveriam ser rotativas, as lideranças permanentes desgastam, perdem o 

impacto e respeito dos colegas/destrói a capacidade de liderança, bloqueia novos 

desafios, e impede a perceção de progressão na carreira dos restantes profissionais 

aspirantes as chefias”.  

“Verifica-se uma distância entre as administrações e os profissionais, os diretores de 

serviço e os chefes de serviço estão mais próximos.  Importante verificar se as tarefas 

são bem definidas, se o profissional sabe bem o que é esperado dele e se a gestão 

/chefias respeitam esses aspetos”.  

“Verifica-se uma crescente utilização/recurso as NTIC para comunicação – utilização de 

emails /circulares. Surpreendentemente a tecnologia não traz aumento da produtividade. 

Aumenta o custo e o tempo despendido nas NTIC (registo de doentes etc.) reduz 

produtividade e eficácia/qualidade no atendimento. O médico “passador de receitas” 

perde o sentido de utilidade, e afeta o seu bem-estar no trabalho (irritação etc.)”.   

4.1.1.2. MODELOS DE GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

São apresentadas, pelos participantes, características das organizações consoante o 

seu tipo de gestão, tendo em conta diversidade ao nível do foco, relação com os 

profissionais e doentes, autonomia da gestão e dos profissionais, remuneração e 

desafios.  

4.1.1.2.1. ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PRIVADAS COM GESTÃO PRIVADA  

“No sistema privado existe menos “segurança”, mas a remuneração é mais elevada e 

existe maior gestão do tempo”.  

“Principal objetivo de organização privada de saúde é o lucro”. 

“Prestador de serviços de saúde ao cliente (consumidor de saúde), pretende 

proporcional uma experiência global de saúde – Foco no cliente e sua satisfação. 

Existem produtos técnicos (competências técnicas e tecnologia) e produtos genéricos 

(soft skills dos profissionais; espaço, etc.)”. 

“O Foco deve ser no cliente e não no profissional, nos serviços prestados e não no 

prestador”. 

“Nos hospitais privados existe uma maior flexibilidade, a remuneração é melhor, existe 

menos segurança e uma maior exigência na concretização de objetivos. Maior 

preocupação com o cliente. A remuneração depende da satisfação e utilização dos 

serviços por parte dos utentes/clientes”. 
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“Nos hospitais privados a remuneração é melhor (médicos), há mais trabalho, mais 

exigência uma vez que as regras são definidas para os resultados. Esta situação é 

diferente para enfermeiros e auxiliares. Os privados têm mais autonomia, mas limitada 

pela necessidade de atingir os resultados”.  

 “No setor privado os profissionais trabalham por objetivos e são mais facilmente 

recompensados em termos financeiros. Existe um exagero na produtividade /resultados, 

mas as remunerações são mais elevadas”. 

 “No setor privado existe uma maior atenção ao desperdício e maior preocupação com a 

gestão de recursos e resultados”. 

“Nos hospitais privados não existem tantos profissionais em formação (internos)”.  

“No privado também se desenvolve menos investigação e muito virada para os lucros. 

Menos investimento na investigação por si”.  

“A Gestão depara-se com o difícil equilíbrio entre lucro, satisfação profissionais e 

satisfação dos clientes. Dialética sobrevivência versus investimento, ainda mais difícil 

em períodos de crise social e económica”. 

“Dificuldade de gestão de oportunidades e concorrências e tempo para inovação e 

mudanças na cultura da organização ao nível do planeamento, implementação e 

acompanhamento”. 

4.1.1.2.2. ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA COM GESTÃO PÚBLICA  

“O contexto está em intensa mudança ao nível das tecnologias, características e atitudes 

dos profissionais e da atitude dos utentes. Esta constante mudança é um grande desafio 

para a gestão que tem uma autonomia muito reduzida. Coloca-se a questão da sua 

capacidade de gerir e de liderar nestes processos de mudança”. 

“A falta de autonomia impede de dar resposta, menor autonomia nos hospitais implica 

maior controlo e capacidade de controlo por parte do Ministério. Seria importante ter 

autonomia, mesmo que esta não implicasse aumento de custos, por exemplo flexibilizar 

ou negociar os horários com os profissionais, uma das coisas que é valorizada pelos 

profissionais”. 

 “No setor público os contratos coletivos de trabalho dificultam muito a flexibilidade, 

nomeadamente para realização de projetos, incentivar médicos para fora dos grandes 

centros urbanos, etc.”. 

“Nos hospitais públicos, falta de autonomia de contratar quando há muito absentismo, 

sobrecarga de trabalho, menor disponibilidade para o utente. Verifica-se uma maior 

pressão, muitas vezes pela falta de profissionais”. 

“Nos hospitais públicos falta agilidade para os processos de aquisição de bens e 

materiais. Se os gestores públicos tivessem mais autonomia, mais condições poderiam 

fazer muito mais”. 
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“No setor público as remunerações não são apelativas em termos de carreira. As 

remunerações iniciais são elevadas, mas a evolução para o fim de carreira é residual”.  

“No setor público não existe recompensa financeira nem outras, como dias a mais de 

férias, reconhecimento público etc. não reconhecimento das pessoas mais competentes. 

Os profissionais têm de cumprir horário”. 

“As novas gerações de profissionais de saúde demonstram uma atitude mais positiva. 

Os recursos são escassos e as solicitações muito elevadas”. 

“Todos os anos é realizado o orçamento de cada instituição pública de saúde e definidos 

os objetivos a atingir, denota-se uma desvalorização da gestão, do seu conhecimento 

especializado”.  

“No setor público o comprometimento do gestor é relativo. Existe muita diversidade de 

formação dos gestores /administração, tais como oriundos de direito, economia, e pouco 

da medicina”.  

“No setor público não existe tanta pressão para o orçamento ser respeitado, existe uma 

preocupação com a imagem”.  

“Os serviços de segurança e saúde no trabalho são legalmente obrigatórios, mas com 

uma lei muito vaga, implica departamento interno e/ou recurso a serviços externos ou 

serviços comuns, implica mais encargos financeiros e dispêndio de tempo e verifica-se 

pouco empenho das organizações”. 

“A inovação, as novas necessidades, os utentes mais cultos e com mais exigência e os 

profissionais com mais exigência e preocupação com outras variáveis como o seu bem-

estar e menos com o trabalho”. 

“Os médicos que estão fora dos grandes centros urbanos não tem rede de articulação, 

ficam isolados sem conseguir desenvolver projetos ou mesmo o trabalho “corrente”. 

Existe falta de condições para atrair e manter os profissionais, especialmente para a sua 

manutenção”. 

“Uma maior procura dos serviços de saúde pode levar a uma maior pressão e burnout. 

Por vezes verifica-se um desequilíbrio entre a procura e os recursos”. 

De novembro a maio existe um aumento substancial da procura e consequentemente 

uma maior pressão. Alguns hospitais centrais ainda sofrem mais pois recebem os casos 

mais graves”. 

“Deveria haver uma melhor articulação entre os centros de saúde e os hospitais. As 

unidades de saúde familiares e os cuidados paliativos são duas boas práticas.  

A saúde preventiva não é a mais investida e é muito cara, com resultados difíceis de 

medir”. 

“Nos Hospitais é importante estudar os diferentes departamentos, diferentes variáveis 

nas urgências, internamento e consulta externa, diferentes desafios e fatores de pressão. 

Nos Cuidados de saúde primários deve-se avaliar a pressão relacionada com a 

proximidade e continuidade de cuidados, confronto com a pobreza, e desafios das 
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famílias. Ao nível dos Cuidados continuados deve-se aumentar o apoio a doenças 

terminais e famílias e ao stress induzido pela gravidade do estado de saúde dos doentes.  

“Muitas vezes os utentes não têm continuidade de cuidados, entre estruturas de saúde, 

urgências, hospitais, centros de saúde e serviços privados), esta é uma barreira à 

eficácia”.  

4.1.1.2.3. ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA COM GESTÃO PRIVADA  

“O utente e o seu problema são o centro da atenção do profissional”.  

“Temos uma cultura virada para o colaborador, para a satisfação do colaborador”. 

“Implementamos políticas no sentido de colocar o foco no colaborador e no utente. No 

colaborador para estar bem e saber como lidar com os utentes. Queremos que se sintam 

parte do hospital e da missão. Para prevenir turnover, e que os profissionais queiram 

manter o trabalho”. 

“A Gestão está aberta a propostas que vem da equipa. Existe uma boa comunicação. 

Muito importante envolver os profissionais, saber o que acham que funciona e não 

funciona, aproveitar sinergias, queremos que os profissionais se identifiquem com a 

organização, que gostem e tenham orgulho de pertencer”. 

“Primamos uma cultura de mérito, mas não para discriminar, se um tem mérito o todo 

tem mais mérito”.  

“A Avaliação de desempenho não apenas centrado na produtividade”. 

“Os Hospitais públicos com gestão privada para serem financiados pelo Estado tem de 

ter um score X ao nível de satisfação dos utentes. Todos os anos uma amostra aleatória 

de utentes e todos os profissionais preenchem um questionário de satisfação. O 

pagamento realizado pelo Estado pode ser reduzido se os valores de scores não foram 

os exigidos”.  

“Os Hospitais públicos com gestão privada além de enviarem a avaliação para a ARS 

também tem de contemplar reflexões, propostas de melhoria e plano de ação para as 

atingir. O resultado tem de ter implicações”. 

“Os Hospitais públicos com gestão privada têm mais pressão para o desempenho porque 

o pagamento do financiamento depende disso. Verifica-se um maior escrutínio mais 

pressão do que os Hospitais com Gestão pública. Se o saldo for negativo, se não se 

atingirem os objetivos na avaliação, os acionistas é que têm de pagar o valor que não for 

financiado pelo Estado”.  

“O interesse dos Hospitais públicos com gestão privada não é fidelizar os utentes porque 

os utentes de determinada zona já são da sua responsabilidade, o interesse é prevenir 

avaliações negativas e consequentes resultados negativos”. 
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4.1.2. CARACTERÍSTICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Dentro da categoria “Características dos Profissionais de Saúde” foram identificadas as 

seguintes subcategorias: “Relação profissional e organização” – Identificação, 

Motivação, Bem-estar e Qualidade de Vida, Stress e Burnout e Recrutamento; 

“Competências dos Profissionais”;” Necessidades de Formação”; “Diferenças 

Geracionais” e “Satisfação dos Profissionais”.  

De seguida serão apresentados os resultados e exemplos ilustrativos dos participantes 

para cada uma das subcategorias.  

4.1.2.1. RELAÇÃO PROFISSIONAIS E ORGANIZAÇÃO 

A identificação com a organização e com a função são fatores que interferem no 

desempenho, motivação e satisfação dos profissionais. A sua qualidade de vida dos 

profissionais influencia a sua prática profissional e deve ser um foco de atenção das 

organizações promotoras de saúde. O stress e o burnout são identificados como um dos 

principais problemas dos profissionais, relacionado com a sobrecarga de trabalho por 

causa da falta de recursos humanos e pela acumulação de funções/atividade em 

diferentes hospitais/instituições. Os critérios utilizados para o recrutamento de 

profissionais também foram abordados pelos participantes.  

4.1.2.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

“Importante avaliar a satisfação e expectativas dos profissionais e utentes. A 

competência dos profissionais fica afetada pelas condições de trabalho e pela relação 

que estabelece com a organização”.  

“É muito importante que os profissionais se identifiquem com a organização e que 

tenham orgulho de trabalhar nela, que prefiram trabalhar nesta organização do que 

noutra”. 

“A identificação à organização, também deve ser compreendida à identificação com a 

função, e com a missão de cuidar. Quando os profissionais sentem que não tem 

condições para realizar a sua missão, sentem que não estão a contribuir para a missão, 

para o sentido comum de todos aparece o turnover ou mal-estar no trabalho. O 

profissional sente que não tem controlo sobre a qualidade do seu trabalho”. 

“A organização deve, junto dos seus profissionais, promover e estimular para a 

identificação, responsabilizar pelo trabalho e criar condições de trabalho e 

acompanhamento”. 
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“Quanto maior envolvimento maior a identificação e bem-estar, dedicação do seu 

trabalho e assim existe maior probabilidade de se atingirem os objetivos e uma maior 

sustentabilidade”.  

“As subculturas profissionais são muito relevantes e por vezes tem mais peso que a 

cultura global”.  

4.1.2.1.2. MOTIVAÇÃO 

“O empenho com a organização e a motivação dos profissionais são fundamentais, mas 

verifica-se um foco na remuneração e falta de interesse pelo bem-estar e fraca 

resistência à frustração dos profissionais. Não se verifica uma cultura de missão, de 

identificação com a organização”.  

“Implementamos um programa que consiste em ações de formação, apoio à 

implementação e monitorização, pretende capacitar os profissionais para lidarem com 

os utentes de forma mais eficaz, melhorar a interação com os doentes na sua situação 

de fragilidade, doença, expetativas e crenças”.  

“A segurança e saúde no trabalho são pouco valorizadas, verifica-se uma ausência de 

reconhecimento pelos trabalhadores que se destacam pela sua motivação, iniciativa 

etc.”. 

“Deve-se envolver o profissional na sua avaliação e estabelecimento de objetivos e 

promover a sua melhoria continua, motivação e envolvimento”. 

“O principal é continuar a manter os profissionais motivados e com identificação ao 

grupo, através de trabalhar com segurança, saber lidar com a pressão, ter condições e 

usufruir do trabalho”. 

4.1.2.1.3. BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA  

“Se o profissional se sentir bem, centra mais a sua atenção no utente e implica uma 

maior retenção do utente”.  

“Quando os utentes colocam elogios estes são enviados para o profissional/equipa de 

modo a estes sentirem o impacto e a diferença que fizeram na vida do utente”.  

“Influência a perceção que profissionais e utentes têm de como a organização cumpre 

com as recomendações de entidades de certificação de qualidade e como entidades 

promotoras de saúde e bem-estar”. 

4.1.2.1.4. STRESS E BURNOUT NOS PROFISSIONAIS 

“Já existiu mais a perceção de identidade e pertença a determinado hospital/serviço, 

existem algumas rivalidades entre organizações/serviços. Os profissionais que 

trabalham em diversos locais têm mais dificuldades ao nível da identificação com uma 

organização e podem ficar demasiado desgastados levando a níveis de stress e burnout, 

por causa do excesso de horas, horários rotativos, deslocações etc.” 
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“Os profissionais para atingirem um bom nível de vida tem de trabalhar em diversos 

locais, uma vez que as remunerações no sistema são baixas”.  

“Os profissionais procuram inovação, autonomia para desenvolver projetos melhor 

remuneração, estes aspetos conduzem a uma maior satisfação com o trabalho. Por 

vezes procuram estes aspetos no privado porque não os encontram no público, procuram 

melhores condições, menos burocracia.  Por vezes no privado encontram a mesma 

situação e não lidam bem com uma cultura exageradamente focada na produção”. 

“Os Hospitais públicos recebem toda a população e todos o tipo de problemáticas e 

níveis de gravidade. Os profissionais estão sobrecarregados por falta de pessoal, as 

pessoas que saem e se reformam muitas vezes não são substituídas, e alguns 

profissionais são colocados a part time, o que também está relacionado com a falta de 

identidade e de investimento/empenho”. 

“Muito relevante o estudo do burnout, sobrecarga de trabalho e o acompanhamento e 

gestão do luto e morte”.  

“O stress e burnout são um problema, especialmente por parte dos enfermeiros, estes 

profissionais são fundamentais e poucas vezes valorizados. O trabalho duplo em 

hospitais públicos e privados leva ao excesso de trabalho e ao stress. Verifica-se alguma 

promiscuidade entre o setor público e privado”.  

4.1.2.2. COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS 

Ao nível das competências dos profissionais, os especialistas salientam, algumas 

dificuldades ao nível de comunicação em saúde e empatia que muitas vezes são 

afetadas pela falta de satisfação e dificuldades de gestão do stress/burnout por parte 

dos profissionais.  

“Uma grande barreira são a falta de softskills dos profissionais, a falta de empatia, a 

comunicação com o doente” 

“Ao nível das competências deve-se focar nas competências técnicas, mas também nas 

competências de relação/empatia com o doente e com as famílias, assim como com 

outros profissionais pares (médico com médicos etc.) e com outros profissionais 

(médicos, com enfermeiros, auxiliares etc.)  

“A motivação é um dos fatores mais importantes. Esta condiciona o envolvimento dos 

profissionais, promove uma atitude mais compreensiva e preocupada dos profissionais" 

“As softskills são muito importantes, nomeadamente a atitude profissional, a empatia e 

gestão das emoções muitas vezes bloqueadas, o burnout é um dos resultados desta de 

dificuldades a este nível”. 

“A satisfação do utente deveria ser um componente do bem-estar do prestador”. 
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4.1.2.3. NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

Os especialistas identificam diversas áreas importantes de formação dos profissionais 

de saúde, nomeadamente formação técnica em algumas áreas da saúde, competências 

ao nível de conceptualização, implementação e avaliação de projetos e também 

formação ao nível das competências socio emocionais, tais como comunicação em 

saúde e visão ecológica do doente. 

“Na área da saúde a atualização de formação tem de ser permanente, a evolução do 

conhecimento e tecnologias é muito rápida”. 

“Existe uma preocupação para a formação técnica, não para a formação ao nível das 

softskills”. 

“A Comunicação em saúde é uma área que deveria ser aprofundada na formação dos 

profissionais de saúde”. 

“Conhecimento e competências ao nível de conceptualização, implementação e 

avaliação de projetos também enriqueceriam a formação e ação dos profissionais”. 

“Os médicos atuais ainda não lidam bem com o paradigma da doença crónica. Na 

doença aguda o paciente em si não “interessa” tanto, foca-se mais no problema atual e 

na sua resolução. No caso da doença crónica o problema não passa, apenas se atenua 

então implica uma relação mais assídua e duradora entre médico/paciente. Requer uma 

relação mais próxima, profunda e alargada (família, contextos) e o médico não está tão 

habituado a essa atitude”.  

“Falta aos profissionais de saúde uma visão mais ampla ao nível da saúde pública, uma 

perspetiva ecológica do doente”.  

“Os profissionais são cada vez mais especializadíssimos e perdem o global”.  

4.1.2.4. DIFERENÇAS GERACIONAIS 

Os participantes identificaram diferenças nas diferentes gerações de profissionais. As 

diferenças assinaladas prendem-se com os valores e atitudes. São, também, referidos 

os desafios ao nível da comunicação e compreensão entre as diferentes gerações.   

“Verificam-se muitas diferenças nas diferentes gerações de profissionais. Verificam-se 

diferentes valores”. 

“Verifica-se uma atitude diferente entre os profissionais mais novos e mais antigos”.  

“Os profissionais mais novos (até 40 anos) são mais exigentes, o que mais valorizam 

não é o trabalho nem o dinheiro, mas sim o bem-estar, valorizam ter mais tempo para 

eles, família, atividades de lazer etc.”.  
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“Os profissionais mais novos têm objetivos de vida diferentes o que se reflete numa 

menor dedicação, menos interesse pelo conhecimento e procura de conhecimento e 

menos preocupação em ser melhor”.  

“A geração “posta do meio” com 40-50 anos mais preocupada como o sucesso, e 

valorizava muito a remuneração, deslocou-se para os privados, ou mantem públicos e 

privados”. 

“Os profissionais mais velhos (60 anos) têm uma maior preocupação com o 

conhecimento, maior participação nos cuidados, e maior vinculação à 

instituição/funções”. 

“Atualmente nos hospitais públicos temos profissionais muito novos (até 40 anos) e mais 

velhos (mais de 60 anos), e sente-se um gap de gerações nos profissionais, 

especialmente médicos”.  

“Grande parte dos diretores clínicos tem 60 anos ou mais, não existe um equilíbrio e 

compreensão entre gerações”. 

“Para os profissionais mais novos o que é valorizado é a liberdade, ter um espaço 

próprio, é o que contribui para a sua satisfação, mais do que a segurança e 

remuneração”.  

“Os médicos mais novos revelam uma maior preocupação pela redução /evitação de 

desperdícios, a nova geração é mais sensível aos custos”. 

4.1.2.5. SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

A satisfação dos profissionais é vista como importante para os resultados obtidos pelos 

profissionais e consequentemente para os resultados da organização de saúde. A 

remuneração, a autonomia, o acesso a recursos para prestação de cuidados e o suporte 

percebido por parte da organização são fatores que, segundo os especialistas, 

condicionam a satisfação dos profissionais.  

“A satisfação dos profissionais é muito relevante para o desempenho e atingir os 

resultados”.  

“A satisfação dos profissionais é condicionada pela remuneração, segurança, regime 

contratual, relação com chefias e colegas, autonomia ou falta dela como picar o ponto, e 

acesso a instrumentos, equipamentos, medicamentos atuais”. 

“A autonomia e a flexibilidade de horário também contribuem para a satisfação dos 

profissionais”. 

“Os acontecimentos de vida dos profissionais também podem afetar a sua qualidade de 

vida, satisfação e desempenho no trabalho, deveremos identificar acontecimentos de 

vida relevantes, como divórcio, morte de familiares, etc.”. 
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“A insatisfação dos profissionais está relacionada com o excesso de trabalho, pela não 

contratação de novos profissionais para substituir os que saem, mais sobrecarga e 

equipas pelos mínimos, muito reduzidas”. 

“A informatização dos serviços trouxe por um lado mais eficácia e rapidez, mas acelerou 

os processos, mais pressão e menos tempo para atendimento e gestão do tempo mais 

externamente controlada”. 

“Incentivos podem aumentar a satisfação dos profissionais, tais como, flexibilidade de 

horários, idas a congresso, etc.”. 

“Os profissionais que se sentem mais isolados, com pouca perceção de suporte no 

trabalho tem menor satisfação do que os profissionais que sentem que têm suporte, 

mentoria, supervisão suficientes de outros profissionais mais seniores ou pares”. 

“Um sistema hierárquico de controlo é um problema, nomeadamente para a 

produtividade e na satisfação. O controlo de horário não trouxe mais produtividade, 

trouxe maior insatisfação e menor bem-estar, estar não implica ser produtivo”.  

“A pressão para alguns procedimentos, para atingir X número de doentes, para a 

utilização ou não de medicamento e exames contribui para o mal-estar e menor 

satisfação dos profissionais”. 

“Os internos são uma população relevante, muitas vezes representam 1/8 dos 

profissionais da área. Se estão insatisfeitos vão influenciar o ambiente e os resultados”.  

4.1.3. CARACTERÍSTICAS DOS DOENTES 

Dentro da categoria “Características dos Doentes” foram identificadas as seguintes 

subcategorias: “Envelhecimento”; “Exigência”; e “Satisfação dos Doentes”.  

De seguida serão apresentados os resultados e exemplos ilustrativos dos participantes 

para cada uma das subcategorias.  

4.1.3.1. ENVELHECIMENTO 

O envelhecimento da população dos doentes é um fator salientado pelos participantes 

como um desafio das organizações e dos profissionais de saúde. 

“Os doentes são cada vez mais idosos” 

“Foi realizada uma avaliação ao utente através de entrevistas de profundidade, existe 

uma grande satisfação dos utentes especialmente dos mais idosos”. 
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4.1.3.2. EXIGÊNCIA 

Os participantes referem que os doentes se mostram mais exigentes ao nível da 

compreensão e envolvimento nos procedimentos. 

“Existe também maior pressão porque o utente é mais exigente, tem mais conhecimento, 

mas nem sempre fundamentado”. 

“Por vezes os utentes não entendem alguns procedimentos, por exemplo normalmente 

tenta-se marcar todos os exames/tratamentos para a pessoa no mesmo dia, e o utente 

passa pouco tempo com o médico e mais tempo com outros profissionais e fica 

insatisfeito, pois vem essencialmente para estar com o médico. Outros utentes preferem 

vir mais vezes e menos tempo para os diferentes tratamentos/exames/consultas”.  

“Por vezes os outcomes desejáveis para o paciente são diferentes dos desejáveis para 

o profissional”. 

“O paciente deve ser mais envolvido, deve ter mais informação e ser mais envolvido na 

tomada de decisão/hierarquização dos objetivos”.  

4.1.3.3. SATISFAÇÃO DOS DOENTES 

Segundo os especialistas, a satisfação do doente é um objetivo importante das 

organizações de saúde. Referem fatores que contribuem para a satisfação do doente, 

tais como, confiança, comunicação e experiência/ligação positiva ao profissional e à 

organização. Salientam que os doentes podem ter necessidades diferentes tendo em 

conta a sua doença, fase do tratamento, a escolaridade, etc. 

“Em relação a satisfação dos utentes, esta varia consoante o momento da 

doença/tratamento em que ela é feita. Para ter uma avaliação mais exata deveria ser 

feita sempre na mesma altura ou esse aspeto ser comtemplado”.  

“A satisfação do utente é um objetivo fundamental”. 

“Estamos focados na satisfação do utente, a organização e os profissionais devem 

proporcionar ao utente uma experiência positiva.” 

“A confiança na competência técnica dos profissionais é o fator mais importante para a 

sua satisfação”. 

“A comunicação empática e escuta ativa, por parte dos profissionais, influência muito a 

satisfação dos doentes.” 

“Em determinadas patologias, nomeadamente na doença oncológica a comunicação e 

relação de familiaridade que se estabelece com o doente e família é chave para a 

perceção de satisfação”. 
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“O utente não precisa apenas de competências técnicas, a sua experiência e satisfação 

são influenciadas pelo sentimento de que é o centro das atenções”.  

“A variável mais importante para a satisfação do utente é a confiança, a vinculação a 

ligação é fundamental para o utente ficar satisfeito”.  

“Verifica-se que utentes diferentes tem necessidades diferentes, consoante a idade por 

exemplo”. 

“Os Doentes são muito heterogéneos, e diversos fatores influenciam a sua satisfação, 

nomeadamente a idade, escolaridade, nacionalidade, patologia, frequência com que 

utilizam os serviços, o que valorizam mais nos serviços, como o atendimento, o tempo 

de espera, as condições físicas, infraestruturas, etc., a experiência de saúde, etc., se 

tem seguro, e onde recolhem informação sobre assuntos relacionados com a saúde.”  

4.1.4. VARIÁVEIS A INCLUIR NO MODELO 

Dentro da categoria “Variáveis do Modelo” foram identificadas as seguintes 

subcategorias: “Nas Organizações” – Cultura Organizacional (Autonomia da Gestão e 

Comunicação Organizacional); Nos “Profissionais” - Relações laborais; Gestão de 

Desempenho, Softskills; Stress e Burnout; Diferenças Geracionais; Qualidade de Vida; 

“Nos resultados” - Satisfação dos Doentes; Satisfação dos Profissionais; Resultados 

Económico-financeiros. 

De seguida serão apresentados os resultados e exemplos ilustrativos dos participantes 

para cada uma das subcategorias.  

Os participantes refletiram sobre a pertinência da inclusão de diferentes fatores no 

modelo compreensivo e de avaliação. 

4.1.4.1. NAS ORGANIZAÇÕES  

Na organização salientam a importância da inclusão da cultura organizacional, com 

especial foco na comunicação e autonomia. 

4.1.4.1.1. GESTÃO (AUTONOMIA E COMUNICAÇÃO) 

“Uma das questões que deve ser estudada é a autonomia da gestão nos diferentes tipos 

de hospitais”. 

“A comunicação é fundamental avaliar, avaliação entre subculturas, comunicação com 

os utentes e comunicação organizacional”. 
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“Benchmarking é um processo de comparação de produtos, serviços e práticas 

empresariais, e é um importante instrumento de gestão das empresas, deve ser 

contemplado”.  

4.1.4.2. NOS PROFISSIONAIS  

Ao nível dos profissionais de saúde os especialistas propõem incluir a motivação e 

satisfação, a identificação à organização, gestão de desempenho, o envolvimento, as 

relações laborais, a qualidade de vida e o stress e burnout. 

“Em relação aos profissionais propõe-se estudar a motivação do profissional”. 

“A identificação à cultura da organização vai condicionar a dedicação, 

empenho/envolvimento dos profissionais à organização”. 

“As relações laborais com a administração, mas especialmente chefias e colegas é 

importante”. 

“Estudar o turnover dos internos e outros profissionais tais como assistentes 

operacionais/técnicos”. 

“Absentismo e preocupação com a organização quando se está de baixa, parentalidade 

por exemplo”. 

“Maior envolvimento dos profissionais na definição dos próprios objetivos e avaliação de 

desempenho justa que envolva múltiplos fatores que não estejam apenas ligados a 

números”. 

“A Qualidade de Vida global está altamente relacionada com todas as variáveis de 

processo e outcomes”.  

“Mais importante a Qualidade de Vida geral do que apenas o bem-estar no trabalho, a 

pensar nas gerações mais novas que valorizam mais o bem-estar”. 

“Nos estudos dos fatores psicossociais do trabalho a variável que tem demonstrado 

piores valores e por isso valorizado pela gestão é o stress e burnout”. 

“Estudo das culturas profissionais, valores interpares, as diferentes gerações”. 

4.1.4.3. NOS RESULTADOS  

Ao nível dos resultados a integrar no modelo, os especialistas, salientam a satisfação 

dos doentes, satisfação dos profissionais e resultados económico-financeiros. São 

apresentadas algumas sugestões para medição destes resultados. 
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4.1.4.3.1. SATISFAÇÃO DOS DOENTES 

“Em relação à avaliação de satisfação do utente é fundamental, mas não deveria ser 

feita no âmbito da investigação (pode-se repetir avaliações), deveríamos utilizar os 

dados disponíveis nos hospitais, ou a ser realizado no âmbito da investigação 

deveríamos utilizar os mesmos instrumentos”.  

“A Satisfação dos Doentes é fundamental e deve ser realizada no projeto com a utilização 

do mesmo instrumento para todos os estudos de caso”. 

4.1.4.3.2. SATISFAÇÃO DO PROFISSIONAL 

“Em relação aos profissionais propõe-se estudar a satisfação”. 

“A satisfação do profissional reflete informação relacionada com a relação com a 

organização, com a remuneração e com a relação com as chefias”. 

4.1.4.3.3. RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS  

“O desempenho e os resultados económicos são o mais importante para acionistas e 

consequentemente para a gestão”.  

“O desempenho deve ser medido com instrumento completo e multidimensional”  

“Os resultados económicos devem ser medidos de forma objetiva com informação da 

organização e a explicação destes resultados por parte das variáveis do modelo deve 

ser isolada. Comprovar que as variáveis realmente contribuem para os resultados 

económicos”. 

"Para definir quais os indicadores mais importantes para a avaliação das organizações 

de saúde, pode-se enviar a listagem para um grupo de peritos e pedir a sua opinião, e 

no final definir quais incluir no estudo”. 

4.1.5. QUESTÕES METODOLÓGICAS DE AVALIAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE 

Dentro da categoria “Questões Metodológicas de Avaliação em Organizações de 

Saúde” foram identificadas as seguintes subcategorias: “Participantes”; “Instrumentos”; 

e “Procedimento”. 

De seguida serão apresentados os resultados e exemplos ilustrativos dos participantes 

para cada uma das subcategorias.  
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4.1.5.1. PARTICIPANTES  

Ao nível do tipo de estudo, de um modo geral, os participantes propõem, realizar 

múltiplos estudos de caso. Sugerem a inclusão dos serviços de urgências e 

internamento, e como participantes profissionais técnicos superiores de saúde. 

“Incluir internamento e urgências, na consulta não há tanto stress/pressão pois estão 

programadas. No caso do internamento e urgências o utente está mais 

ansioso/preocupado, faz uma maior pressão no profissional de saúde para ter uma 

resposta, uma solução rápida”.  

“Deve-se incluir o internamento, é mais ilustrativo e maior parte dos médicos do 

internamento também faz consulta e urgências”.  

“Deve ser realizado estudos de caso, de diferentes tipos de organizações de saúde”. 

“A População-alvo do projeto deve envolver: Gestores, médicos, técnicos superiores de 

saúde, secretária do clínico, todos têm acesso fácil ao PC, os assistentes operacionais 

em termos práticos são mais complicados de envolver.” 

“Devem ser incluídos no projeto administração, diretores clínicos, profissionais de saúde 

(quadros superiores)”. 

“Devem-se incluir apenas profissionais (técnicos superiores), médicos, enfermeiros, 

psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, etc.” 

“Incluir a perceção dos utentes sobre os resultados, pelo menos a satisfação, mas 

também com as instalações, pontualidade, atendimento profissional, nível de 

organização/estruturação”. 

“Atenção que se deve ter em conta, o tipo de doença do doente, o serviço, a consulta, a 

urgência, etc.”.  

“Interesse em focar especificamente nas doenças crónicas não transmissíveis – 

obesidade, doenças cardiovasculares, consumos/dependências/ sedentarismo”. “Para 

incluir as doenças crónicas não transmissíveis deve-se utilizar serviços de oncologia, 

medicina interna, cardiologia, coração e vasos etc.”. 

“Desenvolve a Implementation Research (investigação ação)”. 

“Em vez de avaliar pela idade, deve-se perguntar quantos anos de atividade”. 

“Pode-se perguntar se acumular o trabalho no hospital com outras atividades 

profissionais”. 

“No contexto do hospital é importante registar o regime de trabalho do trabalhador, e o 

serviço a que pertence, existem muitas assimetrias dentro do mesmo hospital”. 
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“Deveriam ser realizados estudos de caso para identificar diferenças relevantes entre o 

setor público e setor privado ao nível da gestão e dos profissionais, consequentemente 

nos processos, no peso do desempenho e resultados”. 

4.1.5.2. INSTRUMENTOS 

Em relação aos instrumentos é sugerido pelos participantes que se incluam os 

gestores/administradores na realização de análise swot das organizações. Que os 

questionários sejam aplicados online e sugerem formas de colocar questões mais 

delicadas, tais como a remuneração e acumulação de funções/atividades. 

“Deve-se chamar a gestão fazer uma análise swot da organização, forças e fraquezas”. 

“Não se deve perguntar remuneração, talvez a perguntar a satisfação com a 

remuneração, talvez satisfação 0 a 10”. 

“Nas urgências existe mais pressão, mais sobrecarga e muitas vezes são doentes mais 

graves e que carecem de respostas rápidas”. 

“Incluir pergunta “qual o serviço em que presta serviço a maior parte do tempo?”. 

“Na avaliação do desempenho quando questionado qual o melhor instrumento (um mais 

breve e focado no presentismo e no absentismo e outro mais completo focado em mais 

indicadores) sugiro que a profissionais menos especializados possa ver aplicado o mais 

simples e a profissionais mais especializados ser aplicado o mais completo”. 

4.1.5.3. PROCEDIMENTO 

Ao nível do procedimento, os participantes, salientam a importância de envolver a 

gestão e a administração bem como diretores clínicos das organizações de saúde e 

recomendam que a duração de preenchimento do instrumento seja a mínima possível.  

“Elaborar um sumário executivo para gestão a salientar os objetivos e vantagens do 

projeto para a empresa, quais os recursos necessários, procedimento e implicações 

práticas para a empresa, exemplo de tempo de duração, salientar a elaboração de 

relatório de resultados e recomendações para a organização”.  

“As taxas de resposta normalmente são reduzidas nestes estudos. Importante apoio e 

envolvimento ativo da administração, ter reuniões iniciais com chefias para explicar o 

estudo e procedimentos, possibilidade de insistência, várias vezes”. 

“Ter algum membro da administração que acompanhe o estudo”. 

“Aproximação aos diretores/chefias diretas para reforçar a participação no estudo”. 

“Para motivar os gestores realizar um relatório da organização, com análise swot”. 
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“Para motivar a administração à participação no estudo, marcar reunião prévia com 

diretores clínico e chefias. No final realizar um encontro para disseminação de resultados 

e debate de implicações”.  

“Os questionários online devem ser constituídos por questões “fechadas” e devem 

permitir ao profissional gravar a meio do preenchimento e retomar, facilitaria a pessoa 

não ter de preencher todo de uma vez, fariam o preenchimento durante pequenas pausas 

no trabalho”. 

“Ter investigadores nos serviços a “pressionar” o preenchimento por parte dos 

profissionais e recolher dados nos utentes internados”. 

“Duração de aplicação do instrumento não deve ultrapassar 15 min, nem 80 itens”.  

“Em relação à extensão do instrumento, sugere que o estudo poderia ser feito por fases, 

numa primeira fase avaliar questões mais organizacionais e depois questões mais 

pessoais, ou vice-versa. Outra sugestão seria utilizar uma abordagem mais 

qualitativa/mista”.  

Como resultado das entrevistas aos especialistas foi proposto um modelo (Anexo 15) 

que integra as recomendações efetuadas pelos participantes ao nível das variáveis a 

incluir no Estudo 2 (estudo quantitativo). 

4.2. RESULTADOS DO ESTUDO 2 – ESTUDO QUANTITATIVO 

Na apresentação dos resultados relacionados com os profissionais foram realizadas a 

Estatística Descritiva e Consistência Interna, estudada a associação entre variáveis 

através de correlações de Pearson e recurso à análise de variância ANOVA para 

estudar as diferenças entre grupos (género, idade, organização em estudo, tipo de 

profissional e satisfação com remuneração) de todas as Escalas em estudo e respetivas 

dimensões: Escala de Avaliação da Cultura Organizacional, Escala de Qualidade de 

Vida, Escala de Avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho, Escala de Avaliação 

da Gestão de Desempenho e Escala de Avaliação de Satisfação dos Profissionais.   

Nos resultados relacionados com os doentes são apresentadas as Estatística Descritiva 

e Consistência Interna, estudada a associação entre variáveis através de correlações 

de Pearson e recurso à análise de variância ANOVA para estudar as diferenças entre 

grupos (género, idade, organização em estudo e situação de saúde) relacionadas com 

a experiência e satisfação do doente. 
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Através da estatística descritiva e análise de frequência são apresentados os resultados 

económicos e financeiros globais e por categoria. Os resultados incluem os valores 

médios globais e por cada uma das três organizações em estudo.  

Em relação aos dados obtidos através das respostas dos gestores e administradores, 

são apresentados resultados da estatística descritiva e análise de frequências dos itens 

da Escala de Avaliação da Cultura Organizacional, seguida da análise dos dados 

qualitativos resultantes da análise SWOT relativa à Organização e Gestão, Profissionais 

e Doentes e Sugestões de melhoria.  

Para a construção do modelo integrado e compreensivo da avaliação das organizações 

de saúde foi realizado e apresentado o processo de redução de itens de cada uma das 

escalas em estudo, e realizada uma equação estrutural para estudar a qualidade e 

robustez do modelo proposto. No processo de redução dos itens, realizaram-se e 

apresentam-se as seguintes análises para cada um dos instrumentos utilizados no 

estudo: Instrumentos de Avaliação da Cultura Organizacional, Instrumentos de 

Avaliação da Qualidade de Vida, Instrumento de Avaliação dos Riscos Psicossociais no 

Trabalho, Instrumento de Avaliação de Desempenho e Instrumento de Avaliação da 

Satisfação no Trabalho:  1º Análise Fatorial Exploratória SPSS; 2º Análise de 

Confiabilidade dos fatores SPSS; 3º Análise de Correlação de Pearson SPSS; 4º Análise 

Fatorial Confirmatória de todas as Escalas EQS; e 5º Modelo de Equações Estruturais 

EQS. 

4.2.1. RESULTADOS PROFISSIONAIS 

4.2.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

4.2.1.1.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE 

AVALIAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL  

Em relação à Cultura Organizacional verifica-se que a Cultura Hierárquica é a 

predominante, seguida pela Cultura de Clã, as Culturas de Adocracia e de Mercado 

apresentam valores médios inferiores. Os valores de consistência interna das diferentes 

culturas são adequados, sendo o valor mais elevado para a Cultura de Clã (α = 0,86) e 

o menor para a Cultura de Mercado (α = 0,67) (Tabela 8).  
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Tabela 8 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Avaliação da Cultura Organizacional  

Cultura 
Organizacional 

Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Cultura de Clã 3,06 0,82 0,86 

Cultura 
Adocracia 

2,94 0,68 0,76 

Cultura de 
Mercado 

2,98 0,58 0,67 

Cultura de 
Hierarquia  

3,28 0,63 0,74 

 

4.2.1.1.2. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA 

CULTURA ORGANIZACIONAL  

Os tipos de Cultura Organizacional encontram-se correlacionados positivamente e de 

forma estatisticamente significativa, com exceção da correlação entre a Cultura de 

Mercado e a Cultura de Clã que não se encontram correlacionadas de forma 

estatisticamente significativa. Salientam-se as correlações elevadas (aproximadamente 

0,70) entre as Cultura de Clã, Cultura de Adocracia e Cultura Hierárquica (Tabela 9).   

 

Tabela 9 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação da 

Cultura Organizacional  

 
Cultura de Clã 

Cultura 
Adocracia 

Cultura de 
Mercado 

Cultura Clã    

Cultura Adocracia 0,79**   

Cultura de Mercado         0,04 0,27**  

Cultura de Hierarquia 0,69** 0,68** 0,18** 
Nota. ** p<0,001 

 

4.2.1.1.3. DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS - ANOVAS PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO DA CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

Identificam-se diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) ligadas ao género 

sexual para todos os tipos de cultura, os participantes do género feminino referem mais 

frequentemente todos os tipos de cultura quando comparadas com os participantes do 

género masculino, em relação à cultura de clã (F=12,78, p<0,001), à cultura de 
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adocracia (F=27,71, p<0,001), à cultura de mercado (F=9,66, p<0,001) e à cultura 

hierárquica (F=8,92, p<0,001) (Tabela 10).  

Tabela 10 - ANOVA – Diferenças de género entre as dimensões Escala de Avaliação 

da Cultura Organizacional  

Cultura Organizacional 
Feminino Masculino 

F 
M DP M DP 

Cultura de Clã 3,13 0,78 2,80 0,93 12,78*** 

Cultura Adocracia 3,02 0,63 2,62 0,76 27,71*** 

Cultura de Mercado 3,03 0,55 2,62 0,76 9,66*** 

Cultura de Hierarquia  3,32 0,59 3,11 0,75 8,92*** 
Nota. *** p<0,001 

 

Quando se compara os diferentes grupos de idades dos profissionais verifica-se que 

não existem diferenças de idade estatisticamente significativas (p>0,05) para os quatro 

tipos de Cultura Organizacional (Tabela 11).  

 

Tabela 11 - Diferenças de idade entre as dimensões Escala de Avaliação da Cultura 

Organizacional  

Cultura 
Organizacional 

Até 35 anos 36 a 50 anos 
51 anos ou 

mais F 

M DP M DP DP DP 

Cultura de Clã 3,19 0,74 2,99 0,87 3,08 0,78 
2,20 
(n.s.) 

Cultura Adocracia 3,00 0,64 2,88 0,71 2,99 0,63 
1,60 
(n.s.) 

Cultura de Mercado 3,03 0,62 2,95 0,57 3,02 0,56 
0,95 
(n.s.) 

Cultura de Hierarquia  3,25 0,62 3,24 0,63 3,35 0,62 
1,43 
(n.s.) 

 
Quando comparamos as três organizações de saúde em estudo verifica-se que existem 

diferenças estatisticamente significativas (p<0,001) para todos os tipos de Cultura 

Organizacional, em relação à cultura de clã (F=9,38, p<0,001), à cultura de adocracia 

(F=20,06, p<0,001), à cultura de mercado (F=8,35, p<0,001) e à cultura hierárquica 

(F=15,66, p<0,001). 
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A organização C apresenta sempre valores de Cultura Organizacional mais marcados 

e a Organização B apresenta valores menos marcados para todos os tipos de Cultura 

(Tabela 12).  

Tabela 12 - ANOVA – Diferenças entre as Organizações de Saúde nas dimensões 

Escala de Avaliação da Cultura Organizacional  

Cultura 
Organizacional 

 

Organização 
A 

Organização B Organização 
C F 

M DP M DP DP DP 

Cultura de Clã 3,05 0,82 2,71 0,75 3,16 0,81 9,38*** 

Cultura Adocracia 2,78 0,66 2,60 0,62 2,94 0,68 20,06*** 

Cultura de Mercado 2,88 0,56 2,81 0,55 3,07 0,57 8,35*** 

Cultura de Hierarquia  3,18 0,71 2,97 0,64 3,39 0,56 15,66*** 
Nota. *** p<0,001 

 

Quando se comparam os profissionais dos Quadros Superiores ou equivalente e outros 

profissionais, verifica-se que são os outros profissionais que apresentam valores mais 

elevados na Cultura de Clã (F=9,14, p<0,001) e na Cultura de Adocracia (F=6,79, 

p<0,01), sendo esta diferenças mais marcada para a Cultura de Clã. Para a Cultura de 

Mercado e Cultura Hierárquica não se verificam diferenças estatisticamente 

significativas (p>0,05) entre os profissionais (Tabela 13).  

 

Tabela 13 - ANOVA – Diferenças entre Profissionais nas dimensões Escala de 

Avaliação da Cultura Organizacional  

Cultura Organizacional 

Profissionais 
(técnico superior) 

Outros 
Profissionais  

F 

M DP M DP  

Cultura de Clã 3,00 0,81 3,26 0,82                 9,14*** 

Cultura Adocracia 2,89 0,68 3,08 0,66   6,79** 

Cultura de Mercado 2,98 0,59 2,99 0,53 0,04 (n.s.) 

Cultura de Hierarquia  3,24 0,63 3,36 0,63 3,09 (n.s.) 
Nota. *** p<0,001, **p<0,01 

 
Verificam-se diferenças estatisticamente significativas em relação à satisfação com a 

remuneração e a Cultura Organizacional. São os profissionais que referem ter satisfação 

com a remuneração referem mais frequentemente uma Cultura de Clã (F=5,92, p<0,01), 

uma Cultura de Adocracia (F=10,27, p<0,001) e uma Cultura Hierárquica (F=7,76, 

p<0,01) quando comparados com os profissionais que se referem estar insatisfeitos com 
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a remuneração. Não se verificam diferenças estatisticamente significativas em relação 

à Cultura de Mercado (Tabela 14).  

 

Tabela 14 - Diferenças de satisfação com remuneração nas dimensões Escala de 

Avaliação da Cultura Organizacional  

Cultura Organizacional 

 

Insatisfação 
Remuneração 

Satisfação 
Remuneração F 

M DP M DP 

Cultura de Clã 3,04 0,81 3,43 0,89          5,92** 

Cultura Adocracia 2,92 0,70 3,34 0,67 10,27*** 

Cultura de Mercado 2,99 0,58 2,98 0,57      0,01 (n.s.) 

Cultura de Hierarquia  3,26 0,62 3,60 0,57 7,76** 
Nota. *** p<0,001, *p<0,01 

 

4.2.1.2. QUALIDADE DE VIDA 

4.2.1.2.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE 

QUALIDADE DE VIDA   

Em relação à Qualidade de Vida verifica-se que a média da perceção de qualidade de 

vida é boa, verifica-se uma maior qualidade de vida física e psicológica e uma menor 

qualidade de vida ambiental. Os valores de consistência interna das escalas são 

elevados variando entre 𝛼 = 0,91 na Qualidade de Vida Global e 𝛼 = 0,77 na Qualidade 

de Vida Ambiental (Tabela 15).  

 

Tabela 15 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Qualidade de Vida   

Qualidade de 
Vida (QV) 

Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

QV Global 3,76 0,49 0,91 

QV Física  3,88 0,58 0,81 

QV Psicológica 3,81 0,45 0,82 

QV Social 3,85 0,75 0,82 

QV Ambiental  3,50 0,55 0,77 

 
Quando questionados sobre a avaliação global da sua qualidade de vida 44,9% dos 

participantes referem ter uma má qualidade de vida e 55,1% uma boa qualidade de vida. 
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Quando questionados em relação à avaliação global da sua saúde 72,1% dos 

participantes refere ter uma saúde boa e 27,9 % refere ter uma saúde má.  

4.2.1.2.2. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 

QUALIDADE DE VIDA   

As Dimensões da Qualidade de Vida encontram-se correlacionadas positivamente e de 

forma estatisticamente significativa. Salienta-se a correlação mais elevada entre a 

Qualidade de Vida Global e a Qualidade de Vida Física e Ambiental todas maiores que 

0,80 (Tabela 16).  

 

Tabela 16 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação de 

Qualidade de Vida   

Nota. ** p<0,001 

 

4.2.1.2.3. DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS - ANOVAS PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO DE QUALIDADE DE 

VIDA   

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre participantes do género 

masculino e feminino em relação à Qualidade de Vida Global (F=5,80, p<0,01), 

Qualidade de Vida Física (F=11,56, p<0,001) e Psicológica (F=5,66, p<0,01). São os 

participantes do género masculino que apresentam valores mais elevados para todas 

estas dimensões da Qualidade de Vida. Em relação à Qualidade de Vida Social e 

Ambiental não se verificam de diferenças de género estatisticamente significativas 

(p>0,05) (Tabela 17).   

  

 QV Global QV Física QV Psicológica QV Social 

QV Global     

QV Física 0,84**    

QV Psicológica 0,73** 0,49**   

QV Social 0,71** 0,44** 0,55**  

QV Ambiental 0,84** 0,59** 0,50** 0,49** 
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Tabela 17 - ANOVA – Diferenças de género entre as dimensões Escala de Qualidade 

de Vida 

Qualidade de Vida (QV) 
Feminino Masculino 

F 
M DP M DP 

QV Global 3,73 0,47 3,87 0,54        5,80** 

QV Física  3,84 0,57 4,06 0,59            11,56*** 

QV Psicológica 3,78 0,44 3,91 0,48        5,62** 

QV Social 3,85 0,74 3,85 0,78 0,001 (n.s.) 

QV Ambiental  3,49 0,52 3,51 0,64             0,81 (n.s.) 
Nota. *** p<0,001,**p<0,01 

 

Em relação à idade não se verificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) 

nas dimensões da Qualidade de Vida, com exceção da Qualidade de Vida Psicológica 

na qual são os profissionais mais novos (até 35 anos) que apresentam valores mais 

baixos quando comparados com os profissionais mais velhos (com 36 anos ou mais) 

(F=4,37, p<0,01) (Tabela 18). 

 

Tabela 18 - ANOVA – Diferenças de idade entre as dimensões Escala de Avaliação da 

Qualidade de Vida  

Qualidade de 
Vida (QV) 

Até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais 
F 

M DP M DP M DP 

QV Global 3,73 0,47 3,77 0,52 3,76 0,45 0,31 
(n.s.) 

QV Física  3,94 0,52 3,91 0,64 3,80 0,53 2,41 
(n.s.) 

QV Psicológica 3,70 0,45 3,84 0,44 3,84 0,45 4,37** 

QV Social 3,74 0,81 3,91 0,75 3,84 0,70 1,84 
(n.s.) 

QV Ambiental  3,48 0,52 3,46 0,57 3,57 0,52 1,76 
(n.s.) 

Nota. **p<0,01  

 

Comparando a Qualidade de Vida dos profissionais das três organizações de saúde em 

estudo não se verificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) para a 

grande maioria das dimensões da Qualidade de Vida. Apenas para a Qualidade de Vida 

Ambiental se encontram diferenças estatisticamente significativas, os profissionais da 

Organização C referem uma melhor Qualidade de Vida Ambiental e os Profissionais da 
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Organização A referem uma pior Qualidade de Vida Ambiental quando comparados com 

a Organização B (F=4,39, p<0,05) (Tabela 19). 

 

Tabela 19 - ANOVA – Diferenças entre Organizações de Saúde entre as dimensões 

Escala de Qualidade de Vida  

Qualidade de 
Vida (QV) 

Organização A Organização B Organização C 
F 

M DP M DP M DP 

QV Global 3,69 0,51 3,75 0,44 3,79 0,50 1,57 (n.s.) 

QV Física  3,82 0,62 3,91 0,53 3,90 0,59 0,66 (n.s.) 

QV Psicológica 3,72 0,43 3,85 0,45 3,83 0,45 2,60 (n.s.) 

QV Social 3,90 0,67 3,74 0,72 3,86 0,78 1,11 (n.s.) 

QV Ambiental  3,39 0,57 3,41 0,49 3,55 0,55  4,39* 
Nota. *p<0,05  

 

Verificam-se diferenças estatisticamente significativas entre os profissionais 

pertencentes a quadros superiores ou equivalente e os outros profissionais ao nível da 

Qualidade de Vida Psicológica (F=3,71, p<0,05), Social (F=3,70, p<0,05) e Ambiental 

(F=6,06, p<0,01). Os outros profissionais apresentam valores mais elevados de 

Qualidade de Vida Psicológica e Social, e valores mais baixos Qualidade de Vida 

Ambiental quando comparados com os profissionais pertencentes a quadros superiores 

ou equivalente.  Não se verificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,5) entre 

os grupos para a Qualidade de Vida Global e Física (Tabela 20).  

 

Tabela 20 - ANOVA – Diferenças entre Tipo de Profissional nas dimensões Escala de 

Qualidade de Vida  

Qualidade de Vida (QV) 

Profissionais 
(técnico superior) 

Outros 
Profissionais  

F 

M DP M DP  

QV Global 3,76 0,50 3,76 0,46 0,01 (n.s.) 

QV Física  3,88 0,58 3,90 0,60 0,19 (n.s.) 

QV Psicológica 3,79 0,45 3,88 0,44        3,71* 

QV Social 3,81 0,77 3,96 0,69        3,70* 

QV Ambiental  3,53 0,54 3,39 0,54   6,06** 
Nota. **p<0,01, *p<0,05 

 
Os profissionais mais satisfeitos com a remuneração revelam uma maior Qualidade de 

Vida Global (F=10,50, p<0,001), Física (F=5,75, p<0,01) e Ambiental (F=21,90, 
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p<0,001) do que os profissionais mais insatisfeitos. Em relação à Qualidade de Vida 

Psicológica e Social não se verificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) 

em relação à satisfação com a remuneração (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - ANOVA – Diferenças quanto à satisfação com Remuneração nas 

dimensões Escala de Qualidade de Vida  

Qualidade de Vida 
(QV) 

Insatisfação 
Remuneração 

Satisfação 
Remuneração F 

M DP M DP 

QV Global 3,74 0,49 4,05 0,42   10,50*** 
QV Física  3,87 0,58 4,14 0,51   5,75** 
QV Psicológica 3,80 0,45 3,87 0,40 0,55 (n.s.) 
QV Social 3,84 0,76  3,96 0,59 0,66 (n.s.) 
QV Ambiental   3,47 0,54 3,96 0,41   21,90*** 

Nota. *** p<0,001, *p<0,01 

 

4.2.1.3. RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO  

4.2.1.3.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE 

AVALIAÇÃO DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO  

Verificamos um valor moderado de risco psicossocial no trabalho global (até 2,33 baixo 

risco, entre 2,34 e 3,65 risco moderado, maior que 3,66 risco elevado).  

Em relação à dimensão exigências laborais, salientam-se os riscos mais elevados 

relacionados com as exigências cognitivas e emocionais. Em relação à dimensão 

Organização do Trabalho e Conteúdo verificamos que o fator de risco mais elevado está 

relacionado com a fraca influência no trabalho e o que o fator mais protetor se prende 

com o elevado significado do trabalho. Na dimensão Relações Sociais e de Liderança 

verificamos que o fator de risco mais elevado está relacionado com o fraco apoio social 

dos superiores e que o fator mais protetor se prende com a Transparência do Papel 

laboral desempenhado. Na dimensão Interface Trabalho-Indivíduo identificamos que o 

fator de risco mais elevado está relacionado com a insegurança laboral e que o fator 

mais protetor se prende com a satisfação laboral. Verifica-se uma boa perceção de 

autoeficácia. Na dimensão de Saúde e Bem-estar, verificamos valores mais baixos nos 

sintomas depressivos e mais elevados no burnout. Ao nível dos comportamentos 

ofensivos verificamos que apresenta um risco psicossocial reduzido. A consistência 
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interna da grande maioria das dimensões e categorias é adequada, sendo a 

consistência interna da escala global (α = 0,94) (Tabela 22). 

Tabela 22 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

Riscos Psicossociais do Trabalho Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Riscos Psicossociais do Trabalho –
TOTAL 

2,73 0,45 0,94 

Exigências Laborais 3,46 0,575 0,73 

Exigências Quantitativas 2,87 0,865 0,75 

Ritmo de Trabalho 3,44 0,895  

Exigências Cognitivas 3,88 0,67 0,61 

Exigências Emocionais  3,97 1,00  

Organização do Trabalho e Conteúdo 2,67 0,61 0,84 

Influência no trabalho 2,64 0,83 0,72 

Possibilidades de Desenvolvimento 3,71 0,80 0,79 

Significado do Trabalho 3,91 0,74 0,84 

Compromisso face ao local de Trabalho  3,33 0,90 0,62 

Relações Sociais e de Liderança 2,84 0,68 0,93 

Previsibilidade 3,04 0,94 0,80 

Recompensas/Reconhecimento 3,27 1,054 0,90 

Transparência do Papel laboral 
desempenhado 

3,90 0,82 0,82 

Conflito de Papéis Laborais 3,05 0,80 0,75 

Qualidade de Liderança 3,005 1,01 0,92 

Apoio Social de Superiores 2,655 1,08 0,93 

Apoio Social de Colegas 2,985 0,79 0,77 

Interface Trabalho-individuo 2,82 0,63 0,70 

Insegurança Laboral 2,00 1,29  

Satisfação Laboral 3,00 0,78 0,81 

Conflito Trabalho/Família 2,85 1,05 0,87 

Valores no Local de Trabalho 2,60 0,60 0,88 

Confiança Vertical 3,60 0,71 0,71 

Confiança Horizontal 2,63 0,78 0,82 

Justiça e Respeito 2,93 0,79 0,81 

Comunidade Social no Trabalho 3,69 0,83 0,89 

Personalidade 3,62 0,67 0,64 

Auto-eficácia 3,62 0,67 0,64 

Saúde e Bem-estar 2,78 0,77 0,90 

Saúde Geral 2,76 0,95  

Stress 2,876 0,92 0,84 

Burnout 3,056 0,93 0,83 

Problemas em Dormir 2,656 1,04 0,85 
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Riscos Psicossociais do Trabalho Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Sintomas Depressivos 2,56 0,96 0,82 

Comportamentos Ofensivos  1,21 0,38 0,72 

Comportamentos Ofensivos 1,21 0,38 0,72 

 

Em termos globais os fatores psicossociais de risco encontram-se no nível moderado.  

Os riscos mais elevados (>3,66) estão relacionados com a subcategoria Exigências 

Laborais, nomeadamente são ritmo de trabalho exigências cognitivas e emocionais, 

coma subcategoria Relações Sociais e Liderança mais fortemente em relação ao apoio 

social da gestão e supervisores e a Saúde Geral. Salientam-se também um risco 

consideráveis ao nível das exigências quantitativas, conflito de papéis laborais, 

qualidade de liderança, conflito trabalho/família, justiça e respeito e burnout. Os riscos 

psicossociais com menor expressão são os comportamentos ofensivos, autoeficácia, 

confiança vertical, transparência do papel laboral e significado do trabalho (Figura 4). 
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Figura 4 - Níveis de Riscos Psicossociais do Trabalho – nível elevado, moderado e 

baixo risco 
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4.2.1.3.2. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DOS 

RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

As Dimensões da Escala de Avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

encontram-se correlacionadas de forma estatisticamente significativa entre si. Salienta-

se a correlação mais elevada entre os Riscos Psicossociais do Trabalho -TOTAL e 

Valores no Local de Trabalho, Relações Sociais e de Liderança, Interface Trabalho-

individuo, assim como a correlação entre Valores no Local de Trabalho e Relações 

Sociais e de Liderança todas superiores a 0,70 (Tabela 23).  

 

Tabela 23 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação de 

Avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

 RPTT* 2 3 4 5 6 7 8 

RPT Total         

Exigências Laborais 0,33**        

Organização do 
Trabalho e Conteúdo 

0,60** -0,24**       

Relações Sociais e de 
Liderança 

0,89** 0,19** 0,53**      

Interface Trabalho-
individuo 

0,77** 0,39** 0,35** 0,53**     

Valores no Local de 
Trabalho 

0,84** 0,13** 0,46** 0,74** 0,55**    

Personalidade 0,45** 0,14** 0,25** 0,40** 0,31** 0,38**   

Saúde e Bem-estar 0,62** 0,33** 0,19** 0,34** 0,58** 0,42** 0,16**  

Comportamentos 
Ofensivos 

0,44** 0,12** 0,14** 0,32** 0,31** 0,41** 0,15** 0,31** 

Nota. *RPTT - Riscos Psicossociais do Trabalho -TOTAL, ** p<0,001 

4.2.1.3.3. DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS - ANOVAS PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO DE AVALIAÇÃO 

DOS RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

Apenas se verificam diferenças estatisticamente significativas entre participantes do 

género masculino e feminino na dimensão da Saúde e Bem-estar (F=8,10, p<0,01), 

sendo que as participantes do género feminino apresentam um risco maior do que os 

outros participantes (Tabela 24). 
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Tabela 24 - ANOVA – Diferenças de género entre as dimensões Escala de Avaliação 

dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

Avaliação dos Riscos 
Psicossociais do Trabalho 

Feminino Masculino 
F 

M DP M DP 

Riscos Psicossociais do 
Trabalho – TOTAL 

2,73 0,43 2,74 0,52 0,08 (n.s.) 

Exigências Laborais 3,46 0,57 3,43 0,59 0,30 (n.s.) 

Organização do Trabalho e 
Conteúdo 

2,65 0,59 2,70 0,68 0,42 (n.s.) 

Relações Sociais e de 
Liderança 

2,82 0,65 2,92 0,78 1,75 (n.s.) 

Interface Trabalho-individuo 2,80 0,61 2,88 0,67 1,21 (n.s.) 

Valores no Local de Trabalho 2,60 0,58 2,62 0,66 0,14 (n.s.) 

Personalidade 2,40 0,69 2,30 0,69 1,74 (n.s.) 

Saúde e Bem-estar 2,83 0,76 2,58 0,78 8,10** 

Comportamentos Ofensivos  1,21 0,36 1,23 0,38 0,34 (n.s.) 

Nota. **p<0,01 

 
Em relação às diferenças de idades, apenas se verificam diferenças estatisticamente 

significativas em relação à dimensão Organização do Trabalho e Conteúdo (F=2,90, 

p<0,05) e Personalidade (F=3,12, p<0,05). São os profissionais mais novos (até 35 

anos) que apresentam maior risco psicossocial no trabalho ao nível destas duas 

dimensões (Tabela 25). 

Tabela 25 - ANOVA – Diferenças de idade entre as dimensões Escala dos Riscos 

Psicossociais do Trabalho  

Avaliação dos 
Riscos 

Psicossociais do 
Trabalho 

Até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais 
F 

M DP M DP M DP 

Riscos 
Psicossociais do 
Trabalho – 
TOTAL 

2,77 0,44 2,74 0,48 2,69 0,41 1,09 (n.s.) 

Exigências 
Laborais 

3,56 0,64 3,41 0,55 3,45 0,54 2,35 (n.s.) 

Organização do 
Trabalho e 
Conteúdo 

2,71 0,64 2,10 0,60 2,56 0,58 2,90* 

Relações Sociais 
e de Liderança 

2,90 0,63 2,86 0,72 2,78 0,63 1,07 (n.s.) 
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Avaliação dos 
Riscos 

Psicossociais do 
Trabalho 

Até 35 anos 36 a 50 anos 51 anos ou mais 
F 

M DP M DP M DP 

Interface 
Trabalho-
individuo 

2,88 0,68 2,83 0,63 2,75 0,57 1,35 (n.s.) 

Valores no Local 
de Trabalho 

2,56 0,58 2,64 0,64 2,57 0,55 0,79 (n.s.) 

Personalidade 2,51 0,70 2,38 0,66 2,29 0,68 3,12* 

Saúde e Bem-
estar 

2,81 0,75 2,74 0,81 2,78 0,71 0,38 (n.s.) 

Comportamentos 
Ofensivos  

1,16 0,27 2,74 0,48 1,20 0,34 1,93 (n.s.) 

Nota. *p<0,05  

 
Entre as três organizações em estudo, verificamos que existem diferenças 

estatisticamente significativas ao nível dos Riscos Psicossociais do Trabalho – TOTAL 

(F=2,90, p<0,05), e nas dimensões Relações Sociais e de Liderança (F=3,76, p<0,05), 

Interface Trabalho-Indivíduo (F=7,23, p<0,001) e Valores no Local de Trabalho (F=7,50, 

p<0,001). Em quase todos estes casos é a organização B que revela um maior risco 

psicossocial no trabalho, com exceção da dimensão Interface Trabalho-individuo na 

qual é a organização A que apresenta maior risco.  

Para todas as dimensões referidas a Organização C revela um menor risco psicossocial 

no trabalho. Para as restantes dimensões não foram identificadas diferenças 

estatisticamente significativas entre os riscos psicossociais do trabalho nas 

organizações de saúde (Tabela 26).  

Tabela 26 - ANOVA – Diferenças entre as Organizações de Saúde nas dimensões 

Escala dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

Avaliação dos 
Riscos Psicossociais 

do Trabalho 
Organização A Organização B Organização C 

           F 

M DP M DP M DP 

Riscos Psicossociais 
do Trabalho - 
TOTAL 

2,78 0,45 2,81 0,39 2,69 0,46 2,91* 

Exigências Laborais 3,48 0,53   3,47 0,61 3,44 0,58 0,19 (n.s.) 

Organização do 
Trabalho e Conteúdo 

2,71 0,52 2,60 0,65 2,66 0,62 0,64 (n.s.) 

Relações Sociais e 
de Liderança 

2,84 0,71 3.03 0,66 2,79 0,66 3,76* 
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Avaliação dos 
Riscos Psicossociais 

do Trabalho 
Organização A Organização B Organização C 

           F 

M DP M DP M DP 

Interface Trabalho-
individuo 

2,99 0,60 2,93 0,57 2,74   0,64 7,23*** 

Valores no Local de 
Trabalho 

2,69 0,59 2,79 0,58 2,52   0,60 7,50*** 

Personalidade 2,41 0,61 2,49 0,72 2,34   0,68 1,65 (n.s.) 

Saúde e Bem-estar 2,86 0,72 2,75 0,75 2,76   0,79 0,78 (n.s.) 

Comportamentos 
Ofensivos  

1,26 0,46 1,20 0,33   1,20   0,36 0,94 (n.s.) 

Nota. *** p<0,001, *p<0,05  

 

Comparando os profissionais pertencentes a quadros superiores ou equivalentes com 

os outros profissionais verificamos que existem diferenças estatisticamente 

significativas nas dimensões Exigências Laborais (F=42,76, p<0,001), Organização do 

Trabalho e Conteúdo (F=10,85, p<0,001), Personalidade (F=17,14, p<0,001) e 

Comportamentos Ofensivos. Os técnicos superiores revelam um maior risco relacionado 

com as Exigências laborais e com a personalidade (autoeficácia) quando comparados 

com os outros profissionais. Por outro lado, são os outros profissionais que apresentam 

um maior risco relacionado com Organização do Trabalho e Conteúdo e 

Comportamentos Ofensivos (F=3,98, p<0,05) do que os técnicos superiores (Tabela 

27). 

Tabela 27 - ANOVA – Diferenças nos Tipo de Profissional entre as dimensões Escala 

de Avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

Avaliação dos Riscos 
Psicossociais do Trabalho 

Profissionais (técnico 
superior) 

Outros Profissionais  
F 

M DP M DP 

Riscos Psicossociais do 
Trabalho - TOTAL 

2,74 0,44 2,72 0,47 0,19 (n.s.) 

Exigências Laborais 3,55 0,54 3,17 0,56 42,76*** 

Organização do Trabalho e 
Conteúdo 

2,61 0,60 2,82 0,60 10,85*** 

Relações Sociais e de 
Liderança 

2,86 0,66 2,79 0,71 0,75 (n.s.) 

Interface Trabalho-individuo 2,83 0,63 2,78 0,63 0,54 (n.s.) 

Valores no Local de Trabalho 2,57 0,58 2,68 0,66 2,85 (n.s.) 

Personalidade 2,45 0,65 2,16 0,70 17,14*** 

Saúde e Bem-estar 2,77 0,76 2,79 0,79  0,07 (n.s.) 

Comportamentos Ofensivos  1,19 0,33 1,27 0,48 3,98* 

Nota. *** p<0,001, *p<0,05 
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Em relação à satisfação com a remuneração, os profissionais que estão insatisfeitos 

apresentam um nível mais elevado de Riscos Psicossociais do Trabalho Total (F=17,17, 

p<0,001) e relacionados com as Exigências Laborais (F=3,91, p<0,05), Organização do 

Trabalho e Conteúdo (F=4,3, p<0,05) Relações Sociais e de Liderança (F=7,99, p<0,01), 

Interface Trabalho-individuo (F=21,58, p<0,001), Valores no Local de Trabalho 

(F=14,15, p<0,001) e Saúde e Bem-estar (F=9,98, p<0,001). Em relação às outras 

dimensões dos Riscos Psicossociais do Trabalho não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas (p>0,05) entre os dois grupos (Tabela 28).  

Tabela 28 - ANOVA – Diferenças relativas à satisfação com remuneração as dimensões 

Escala de Avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho 

Avaliação dos Riscos 
Psicossociais do Trabalho 

Insatisfação 
Remuneração 

Satisfação 
Remuneração F 

M DP M DP 

Riscos Psicossociais do 
Trabalho – TOTAL 

2,75 0,44 2,39 0,49 17,17*** 

Exigências Laborais 3,47 0,57 3,25 0,55 3,91* 

Organização do Trabalho e 
Conteúdo 

2,67 0,60 2,43 0,66 4,3* 

Relações Sociais e de 
Liderança 

2,86 0,67 2,49 0,68 7,99** 

Interface Trabalho-individuo 2,85 0,61 2,29 0,60 21,58*** 

Valores no Local de 
Trabalho 

2,63 0,59 2,19 0,69 14,15*** 

Personalidade 2,39 0,67 2,15 0,66 3,39 (n.s.) 

Saúde e Bem-estar 2,81 0,76 2,32 0,77 9,98*** 

Comportamentos Ofensivos  1,22 0,38 1,15 0,36 0,88 (n.s.) 
Nota. *** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 

 

4.2.1.4. GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS  

4.2.1.4.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE 

AVALIAÇÃO DE GESTÃO DO DESEMPENHO  

A perceção de gestão de desempenho dos profissionais é positiva. As dimensões mais 

positivas estão relacionadas com a Comunicação e Estabelece/monitoriza/regula 

expectativas de Desempenho. A dimensão da Gestão do Desempenho menos positiva 

está relacionada com o Processo de Tomada de Decisão/Estabelecimento de Objetivos. 

A consistência interna das dimensões é elevada variando entre 𝛼 = 0,92 na Escala de 

Gestão do Desempenho Global e 𝛼 = 0,78 na dimensão Comunicação (Tabela 29).  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  193 

Tabela 29 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Avaliação de Gestão do Desempenho  

Avaliação da Gestão do 
Desempenho 

Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Gestão do Desempenho Global 3,60 0,49 0,92 

Processo de Tomada de 
Decisão/Estabelecimento de 
Objetivos 

2,90 0,94 0,90 

Comunicação 4,03 0,53 0,78 

Feedback 3,56 0,62 0,82 

Coaching 3,72 0,67 0,91 

Promover Consequências 
/Recompensas 

3,60 0,81 0,87 

Estabelece/monitoriza/regula 
Expectativas de Desempenho 

3,86 0,66 0,87 

 

4.2.1.4.2. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO 

DO DESEMPENHO 

As Dimensões da Escala de Avaliação de Gestão do Desempenho encontram-se 

positivamente correlacionadas de forma estatisticamente significativa entre si, com 

exceção da correlação não significativa entre a dimensão Comunicação e a dimensão 

Processo de Tomada de Decisão/Estabelecimento de Objetivos. Salienta-se a 

correlação mais elevada entre Desempenho Global e as dimensões Feedback, 

Coaching, Estabelece/ monitoriza/ regula expectativas de Desempenho e Promover 

Consequências /Recompensas todas com correlações superiores a 0,70. Entre as 

dimensões da Escala de Desempenho a correlação mais elevada é entre a dimensão 

Feedback e Coaching (R=0,63) (Tabela 30).   
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Tabela 30 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação de 

Gestão do Desempenho 

 Gestão 
Desempenh

o Global 
2 3 4 5 6 

Gestão Desempenho 
Global 

      

Processo de Tomada de 
Decisão/Estabelecimento 
de Objetivos 

0,64**      

Comunicação 0,45**   0,01     

Feedback  0,81** 0,39** 0,30**    

Coaching 0,78** 0,30** 0,30** 0,63** 

Promover Consequências 
/Recompensas 

0,72** 0,27** 0,33** 0,53** 0,51**  

Estabelece/monitoriza/ 
regula Expectativas de 
Desempenho 

0,74** 0,26** 0,31** 0,50** 0,52** 0,52** 

Nota. ** p<0,001 

 

4.2.1.4.3. ANÁLISE DA SENSIBILIDADE DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DO DESEMPENHO 

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da escala de avaliação da Gestão do Desempenho. O 

valor de assimetria é de -0,131 e o valor da curtose é de 0,836 considerados valores 

aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a escala de avaliação da Gestão do Desempenho possui um considerável número de 

escalões intermédios de classificação dos sujeitos (Figura 5). 
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Figura 5 - Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do potencial 

da escala de avaliação da Gestão do Desempenho 

 
 

4.2.1.4.4. ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE GESTÃO DO 

DESEMPENHO 

Em relação à Escala de Avaliação de Gestão do Desempenho, o modelo inicial 

encontrado através da análise fatorial confirmatória aponta para um modelo pouco 

ajustado (χ2= 3482,20, gl= 309), p=0,001, NCFI= 0,53; CFI=0,58, RMSEA=0,13, 

intervalo de confiança RMSEA = 0,12, 0,13 (Tabela 31).  

Para melhorar o modelo foram integradas as associações recomendadas pelo teste de 

multiplicador de Lagrange para melhorar o modelo. O modelo obtido após terem sido 

retiradas as associações recomendadas pelo teste Wald e integradas as associações 

recomendadas pelo teste de multiplicador de Lagrange considera-se ajustado (χ2= 

678,22, gl= 310), p=0,001, NCFI= 0,90; CFI=0,91, RMSEA=0,05, intervalo de confiança 

RMSEA = 0,05, 0,06 (Tabela 31 e Tabela 32). 
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Tabela 31 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala de Avaliação 

de Gestão do Desempenho 

 X2 gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 3482,20 309 11,27 0,53 0,58 0,13 0,12-0,13 

Modelo Final 678,22 310 2,19 0,90 0,91 0,05 0,05-0,06 

 

Tabela 32 - Modelo – Saturação dos indicadores nos fatores, erro e variância explicada 

para os itens da Escala de Avaliação de Gestão do Desempenho 

Dimensões Itens 

λ 
(saturação 

dos 
indicadores 
nos fatores) 

E 
(erro 

residual) 

R2 

(Variância 

explicada) 

Processo 
Tomada de 
Decisão/ 
estabeleciment
o de objetivos  

DESEMP_1. Garante que 
as metas de desempenho 
estão ligadas aos objetivos 
estratégicos ou 
operacionais do Hospital 
 

0,46 0,89 0,22 

 DESEMP_2. Participa no 
estabelecimento de 
objetivos 
 

0,76 0,66 0,57 

 DESEMP_3. Auxilia os 
outros no estabelecimento 
de objetivos de 
desempenho específicos e 
mensuráveis 
 

0,94 0,34 0,88 

  
DESEMP_4. Auxilia os 
outros no desenvolvimento 
de planos de ação que 
suportam metas de 
desempenho 
 

 
0,97 

 
0,26 

 
0,93 

 DESEMP_5. Incentiva os 
outros a estabelecer metas 
desafiadoras, mas 
atingíveis 
 

0,87 0,50 0,75 

Comunicação DESEMP_6. Tem um estilo 
de comunicação que faz 
com que os outros fiquem 
na defensiva 
 

0,59 0,81 0,35 

 DESEMP_7. É um bom 
ouvinte 
 

0,77 0,64 0,59 
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Dimensões Itens 

λ 
(saturação 

dos 
indicadores 
nos fatores) 

E 
(erro 

residual) 

R2 

(Variância 

explicada) 

 DESEMP_8. É acessível e 
disponível para conversar 
com outras pessoas 
 

0,74 0,68 0,55 

 DESEMP_9. Fornece um 
feedback mais positivo do 
que negativo 
 

0,57 0,82 0,33 

Feedback DESEMP_10. Dá aos 
outros um feedback 
oportuno sobre o seu 
desempenho 
 

0,85 0,53 0,72 

 DESEMP_11. Dá aos 
outros um feedback 
específico sobre o que é 
bom e mau relativamente 
ao desempenho 
 

0,89 0,46 0,79 

 DESEMP_12. Auxilia os 
outros no seu planeamento 
de carreira 
 

0,63 0,78 0,40 

 DESEMP_13. Dá um 
feedback honesto 
 

0,46 0,89 0,22 

 DESEMP_14. Ao fornecer 
feedback explica como o 
comportamento de uma 
pessoa a afeta a si própria 
e ao grupo de trabalho 
 

0,67 0,75 0,45 

Coaching  DESEMP_15. Mostra aos 
outros como completar 
tarefas difíceis 
 

0,75 0,67 0,56 

 DESEMP_16. Fornece os 
recursos necessários para 
realizar o trabalho 
 

0,75 0,66 0,57 

 DESEMP_17. Ajuda a 
identificar soluções para 
superar os obstáculos 
presentes ao nível do 
desempenho 
 

0,86 0,51 0,74 

 DESEMP_18. Ajuda as 
pessoas a desenvolverem 
as suas competências 
 

0,88 0,47 0,78 
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Dimensões Itens 

λ 
(saturação 

dos 
indicadores 
nos fatores) 

E 
(erro 

residual) 

R2 

(Variância 

explicada) 

 DESEMP_19. Direciona 
quando é necessário 
 

0,81 0,59 0,66 

Promove 
consequências/ 
recompensas 

DESEMP_20. Reconhece o 
desempenho excecional 
 

0,72 0,69 0,52 

 DESEMP_21. Recompensa 
o bom desempenho 
 

0,89 0,45 0,80 

 DESEMP_22. Relaciona o 
reconhecimento e/ou as 
recompensas pelo 
desempenho 

0,87 0,49 0,76 

Estabelece/ 
monitoriza/ 
regula 
expectativas de 
desempenho 

DESEMP_23. Verifica o 
trabalho quanto à precisão 
e/ou qualidade 
 

0,72 0,69 0,52 

 DESEMP_24. Mantém as 
pessoas informadas sobre 
mudanças, prazos ou 
problemas 
 

0,87 0,49 0,76 

 DESEMP_25. Comunica as 
expectativas relacionadas 
com a qualidade 
 

0,85 0,52 0,73 

 DESEMP_26. Monitoriza o 
seu próprio desempenho no 
trabalho 
 

0,64 0,77 0,42 

 DESEMP_27. Prioriza 
tarefas e objetivos 

0,57 0,82 0,33 

 

4.2.1.4.5. DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS - ANOVAS PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE 

GESTÃO DO DESEMPENHO 

Não se verificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) entre os 

participantes do género masculino e feminino em relação à avaliação da Gestão de 

desempenho global relativamente a nenhuma das dimensões da escala (Tabela 33). 
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Tabela 33 - ANOVA – Diferenças de género entre as dimensões Escala de Avaliação 

de Gestão do Desempenho 

Avaliação da Gestão do 
Desempenho 

Feminino Masculino 
F 

M DP M DP 

Gestão de Desempenho 
Global 

3,60 0,50 3,60 0,42 0,01 (n.s.) 

Processo de Tomada de 
Decisão/Estabelecimento 
de Objetivos 

2,93 0,93 2,77 0,97 1,79 (n.s.) 

Comunicação 4,04 0,52 3,53 0,64 0,14 (n.s.) 

Feedback 3,57 0,62 3,53 0,64 0,28 (n.s.) 

Coaching 3,71 0,70 0,78 0,55 0,56 (n.s.) 

Promover Consequências 
/Recompensas 

3,60 0,67 3,97 0,57 0,001 (n.s.)  

Estabelece/monitoriza/ 
regula Expectativas de 
Desempenho 

3,83 0,67 3,97 0,57 2,86 (n.s.) 

 
Comparando os diferentes grupos de idades, identificamos diferenças estatisticamente 

significativas na Avaliação da Gestão do Desempenho Global (F=9,83, p<0,001) e nas 

dimensões Processo de Tomada de Decisão/Estabelecimento de Objetivos (F=3,95, 

p<0,05), Feedback (F=14,29, p<0,001), Coaching (F=11,54, p<0,001), Promover 

Consequências /Recompensas (F=2,93, p<0,05) e Estabelece/monitoriza/regula 

expectativas de Desempenho (F=5,45, p<0,01). São os profissionais mais velhos (51 

anos ou mais) que apresentam valores de Avaliação de Gestão do Desempenho Global 

e das referidas dimensões mais elevados quando comparados com os profissionais 

mais novos (Tabela 34). 

Tabela 34 - ANOVA – Diferenças de idade entre as dimensões Escala de Avaliação de 

Gestão do Desempenho 

Avaliação da Gestão 
do Desempenho 

Até 35 anos 36 a 50 anos 
51 anos ou 

mais F 

M DP M DP M DP 

Gestão de 
Desempenho Global 

3,51 0,46 3,53 0,48 3,76 0,48 9,83*** 

Processo de Tomada 
de 
Decisão/Estabelecimen
to de Objetivos 

2,93 0,89 2,75 0,93 3,07 0,96       3,95* 

Comunicação 4,08 0,47 4,02 0,55 4,02 0,53 0,42(n.s.) 

Feedback 3,39 0,64 3,48 0,59  3,81  0,59 14,29*** 
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Avaliação da Gestão 
do Desempenho 

Até 35 anos 36 a 50 anos 
51 anos ou 

mais F 

M DP M DP M DP 

Coaching 3,52 0,64 3,67 0,71 3,95  0,58 11,54*** 

Promover 
Consequências 
/Recompensas 

3,52 0,83 3,53 0,78 3,75  0,81       2.93* 

Estabelece/monitoriza/ 
regula Expectativas de 
Desempenho 

3,73 0,58 3,80  0,72 

 

4,02  0,60     5,45** 

Nota. *** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05  

 
Em relação à Avaliação de Gestão do Desempenho não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas para a Gestão do Desempenho Global nem para a grande 

maioria das respetivas dimensões entre as organizações de saúde em estudo.  

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na dimensão Processo de 

Tomada de Decisão/Estabelecimento de Objetivos (F=4,19, p<0,01), sendo que os 

profissionais da organização C revelam um maior desempenho a este nível quando 

comparados com os das outras duas organizações. Os profissionais da Organização B 

são os que referem menor gestão de desempenho nesta dimensão (Tabela 35). 

  

Tabela 35 - ANOVA – Diferenças entre as Organizações de Saúde nas dimensões 

Escala de Avaliação de Gestão do Desempenho 

Avaliação da 
Gestão do 

Desempenho 

Organização A 
Organização 

B 
Organização C 

F 

M DP M DP DP DP 

Gestão de 
Desempenho 
Global 

3,55 0,38 3,57 0,50 3,62 0,51 0,71 (n.s.) 

Processo de 
Tomada de 
Decisão/ 
Estabelecimento 
de Objetivos 

2,84 1,07 2,60 1,06 2,99 0,93 4,19 ** 

Comunicação 3,96 0,46 4,12 0,45 4,03 0,57 1,42 
(n.s.) 

Feedback 3,51 0,59 3,61 0,71 3,57 0,61 0,42 
(n.s.) 

Coaching 3,68 0,54 3,73 0,64 3,73 0,71 0,15 
(n.s.) 
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Avaliação da 
Gestão do 

Desempenho 

Organização A 
Organização 

B 
Organização C 

F 

M DP M DP DP DP 

Promover 
Consequências 
/Recompensas 

3,61 0,61 3,64 0,87 3,59 0,81 0,12 
(n.s.) 

Estabelece/ 
monitoriza/regula 
Expectativas de 
Desempenho 

3,79 0,56 3,84 0,76 3,88 0,66 0,57 
(n.s.) 

Nota. **p<0,01 

 
Em relação ao nível de satisfação com a remuneração não se verificam diferenças 

estatisticamente significativas para a gestão de desempenho Global nem para a grande 

maioria das respetivas dimensões quanto.  

Foram identificadas diferenças estatisticamente significativas na dimensão Processo de 

Tomada de Decisão/Estabelecimento de Objetivos (F=4,38, p<0,05), sendo que os 

profissionais que estão satisfeitos com a sua remuneração revelam um maior 

desempenho a este nível quando comparados com os das outras duas organizações 

(Tabela 36).  

Tabela 36 - Diferenças entre a satisfação com remuneração nas dimensões Escala de 

Avaliação de Gestão do Desempenho 

Avaliação da Gestão do 
Desempenho 

Insatisfação 
Remuneração 

Satisfação 
Remuneração F 

M DP M DP 

Gestão de Desempenho Global 3,59 0,48 3,73 0,56 1,93 (n.s.) 

Processo de Tomada de 
Decisão/Estabelecimento de 
Objetivos 

2,87 0,93 3,28 0,87            4,38* 

Comunicação 4,03 0,54 3,28 0,87 0,63 (n.s.) 

Feedback 3,56 0,61 3,59 0,77 0,05 
(n.s.) 

Coaching 3,72 0,68 3,79 0,56 0,27 (n.s.) 

Promover Consequências 
/Recompensas 

3,59 0,80 3,93 0,62 1,07 
(n.s.) 

Estabelece/monitoriza/regula 
Expectativas de Desempenho 

3,85 0,66 3,93   0,62  

 

0,36 
(n.s.) 

Nota. *p<0,05   
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4.2.1.5. SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

4.2.1.5.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE 

SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS  

Os profissionais apresentam, de um modo geral, uma satisfação positiva e baixa em 

relação ao trabalho. A área onde estão mais satisfeitos está relacionada com os colegas 

de trabalho e é com o conteúdo do trabalho que referem uma menor satisfação. 

A consistência interna das dimensões é adequada para a maioria das dimensões e 

escala total. No entanto, na dimensão Satisfação com os Colegas de Trabalho o valor é 

baixo (α =0,52) (Tabela 37). 

 

Tabela 37 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Satisfação dos Profissionais  

Satisfação dos Profissionais Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Satisfação TOTAL 2,71 0,56 0,92 

Satisfação com Relação com Gestão/ 
supervisores 

2,50 0,57 0,91 

Satisfação com Conteúdos do 
Trabalho 

2,34 0,53 0,73 

Satisfação com os Colegas de 
Trabalho 

2,77 0,61 0,52 

 
Quando questionados acerca da sua Satisfação Global com o Trabalho, 66,2% dos 

profissionais declaram-se insatisfeito e 33,8% satisfeito, tendo em conta uma 

classificação de 0 a 10 apresentam uma média de 6,5 e desvio padrão 1,94. 28,9% não 

recomendaria a Organização de Saúde onde trabalha a outro colega e 71,1% 

recomendaria. 

4.2.1.5.2. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 

SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

A escala Total de Satisfação e as respetivas dimensões encontram-se correlacionadas 

positivamente e de forma estatisticamente significativa. Salienta-se a correlação 

elevada entre a Satisfação Total e a Satisfação com Relação com Gestão / supervisores 

(R=0,96) e Satisfação com Conteúdos do Trabalho (R=0,82). A correlação menos 
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elevada verifica-se entre Satisfação com os Colegas de Trabalho e Satisfação com 

Conteúdos do Trabalho (R=0,45) (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação de 

Satisfação dos Profissionais 

 Satisfação 

TOTAL 
2 3 

Satisfação com Trabalho TOTAL    

Satisfação com Relação com Gestão 
/ supervisores 

0,96**   

Satisfação com Conteúdos do 
Trabalho 

0,82** 0,71**  

Satisfação com os Colegas de 
Trabalho 

0,71** 0,64** 0,45** 

Nota. ** p<0,001 

4.2.1.5.3. ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DA ESCALA DE SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da escala de avaliação da Satisfação dos Profissionais.  

O valor de assimetria é de -0,311 e o valor da curtose é de 0,169 considerados valores 

aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a escala de avaliação da Satisfação dos Profissionais possui um considerável número 

de escalões intermédios de classificação dos sujeitos (Figura 6). 
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Figura 6 - Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do potencial 

da escala de avaliação da Satisfação dos Profissionais 

 
 

4.2.1.5.4. ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA DA ESCALA DE SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Em relação à Escala de Satisfação dos Profissionais, o modelo inicial encontrado 

através da análise fatorial confirmatória aponta para um modelo pouco ajustado (χ2= 

617,38, gl= 132), p=0,001, NCFI= 0,81; CFI=0,84, RMSEA=0,08, intervalo de confiança 

RMSEA = 0,08, 0,09.  

Para melhorar o modelo foram integradas as associações recomendadas pelo teste de 

multiplicador de Lagrange para melhorar o modelo. O modelo obtido após terem sido 

integradas as associações recomendadas pelo teste de multiplicador de Lagrange 

considera-se ajustado (χ2= 400,54, gl= 129), p=0,001, NCFI= 0,90; CFI=0,91, 

RMSEA=0,06, intervalo de confiança RMSEA = 0,06, 0,07 (Tabela 39 e Tabela 40). 
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Tabela 39 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala de Satisfação 

dos Profissionais 

 χ2 gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial  617,38 132 4,68 0,81 0,84 0,08 0,08-0,09 

Modelo Final  400,54 129 3,10 0,90 0,91 0,06 0,06-0,07 

 

Tabela 40 - Modelo – Saturação dos indicadores nos fatores, erro e variância explicada 

para os itens da Escala de Satisfação dos Profissionais 

Dimensões Itens 

λ 
(saturação 

dos 
indicadores 

nos 
fatores) 

E 
(erro 

residual) 

R2 

(Variância 

explicada) 

Satisfação 
com a 
relação com 
supervisores 
e gestão 

SATIS_PROF_1. A administração 
desta organização apoia-me 
 

0,68 0,74 0,46 

SATIS_PROF_2. Recebo o suporte 
e orientação adequados do meu 
supervisor direto 
 

0,73 0,68 0,54 

SATIS_PROF_3. Recebo toda a 
formação necessária para a 
realização do meu trabalho 
 

0,75 0,66 0,57 

SATIS_PROF_4. Aprendi diversas 
competências profissionais na 
função que desempenho/no lugar 
que ocupo 
 

0,51 0,86 0,26 

SATIS_PROF_5. Sinto-me 
encorajado(a) pelo meu supervisor a 
oferecer sugestões e propostas de 
melhorias 
 

0,69 0,73 0,47 

SATIS_PROF_6. A administração 
faz alterações com base nas minhas 
sugestões e feedback 
 

0,59 0,81 0,35 

SATIS_PROF_7. Sou devidamente 
reconhecido(a) quando tenho um 
bom desempenho nas tarefas de 
trabalho habituais 
 

0,71 0,71 0,50 

SATIS_PROF_8. As regras da 
organização fazem com que seja 
fácil para mim realizar um bom 
trabalho 
 

0,68 0,74 0,46 

SATIS_PROF_10. Tenho 
oportunidades adequadas para 

0,77 0,63 0,60 
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Dimensões Itens 

λ 
(saturação 

dos 
indicadores 

nos 
fatores) 

E 
(erro 

residual) 

R2 

(Variância 

explicada) 

desenvolver as minhas 
competências profissionais 
 
SATIS_PROF_13. Explicam-me 
sempre de forma clara as minhas 
tarefas de trabalho 
 

0,68 0,73 0,47 

SATIS_PROF_14. O meu trabalho é 
avaliado com base num sistema 
justo de padrões de desempenho 
 

0,72 0,70 0,51 

Satisfação 
com o 
conteúdo do 
trabalho 

SATIS_PROF_9. Estou satisfeito(a) 
com as minhas probabilidades de vir 
a ser promovido(a) 
 

0,57 0,63 0,32 

SATIS_PROF_11. Eu tenho uma 
descrição precisa (por escrito) do 
trabalho a realizar 
 

0,57 0,82 0,33 

SATIS_PROF_12. A quantidade de 
trabalho que é expetável que eu 
termine no final de cada semana é 
razoável 
 

0,54 0,84 0,29 

SATIS_PROF_15. O meu 
departamento disponibiliza todos os 
equipamentos, materiais e recursos 
necessários para que eu 
desempenhe as minhas 
funções/tarefas 
 

0,55 0,84 0,30 

SATIS_PROF_16. Os espaços 
físicos são adequados para que eu 
desempenhe as minhas funções 
 

0,43 0,90 0,19 

Satisfação 
com os 
colegas de 
trabalho 

SATIS_PROF_17. Eu e os meus 
colegas de trabalho trabalhamos 
bem juntos 
 

0,45 0,89 0,20 

SATIS_PROF_18. Sinto que posso 
comunicar facilmente com os 
membros de todos os níveis 
hierárquicos desta organização 

0,77 0,64 0,59 
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4.2.1.5.5.  DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS - ANOVAS PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 

SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Identificam-se diferenças estatisticamente significativas entre participantes do género 

masculino e feminino quanto à Satisfação com o Trabalho. São as participantes 

femininas que referem sentir-se mais satisfeitas com o trabalho em todas as dimensões 

e escala total quando comparadas com os do outro género, em relação à satisfação com 

o trabalho Total (F=9,63, p<0,01), à satisfação com relação com gestão/supervisores 

(F=6,96, p<0,01), à satisfação com relação com conteúdos do trabalho (F=11,29, 

p<0,001) e à satisfação com relação com colegas de trabalho (F=3,05, p<0,05) (Tabela 

41). 

Tabela 41 - ANOVA – Diferenças de género entre as dimensões Escala de Avaliação 

de Satisfação dos Profissionais 

Satisfação dos 
Profissionais 

Feminino Masculino 
F 

M DP M DP 

Satisfação TOTAL 2,75 0,53 2,55 0,63                9,63** 
Satisfação com relação 
com gestão/supervisores 

2,54 0,54 2,37 0,62                6,96** 

Satisfação com os 
conteúdos do trabalho 

2,38 0,52 2,18 0,55                   11,29*** 

Satisfação com os colegas 
de trabalho 

2,79 0,59 2,67 0,68 3,05* 

Nota. *** p<0,001, **p<0,01, *p<0,05 

 
Não se identificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) de satisfação com 

o trabalho entre os diferentes grupos de idade (Tabela 42). 

Tabela 42 - ANOVA – Diferenças de idade entre as dimensões Escala de Avaliação de 

Satisfação dos Profissionais 

Satisfação dos 
Profissionais 

Até 35 anos 36 a 50 anos 
51 anos ou 

mais F 
M DP M DP M DP 

Satisfação TOTAL    2,72 0,50 2,65 0,58 2,78 0,55 2,27 (n.s.) 
Satisfação com 
Relação com 
Gestão/ 
supervisores 

   2,53 0,49 2,45 0,59 2,57 0,56 1,89 (n.s.) 

Satisfação com 
Conteúdos do 
Trabalho 

   2,35 0,49 2,29 0,53 0,242 0,55 2,47 (n.s.) 

Satisfação com os 
Colegas de 
Trabalho 

   2,73 0,57 2,73 0,65 0,85 0,57 1,93 (n.s.) 
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Em relação à Avaliação da Satisfação com o Trabalho verificam-se diferenças 

estatisticamente significativas para a Satisfação Total (F=10,66, p<0,001) e para as 

dimensões Satisfação com Relação com Gestão / supervisores (F=8,40, p<0,001) e 

Satisfação com Conteúdos do Trabalho (F=12,71, p<0,001) entre as três organizações 

em estudo.  

São os profissionais da organização C revelam uma maior satisfação com o trabalho 

quando comparados com os das outras duas organizações. Os profissionais da 

Organização B são os que referem menor satisfação nas referidas dimensões. Não se 

verificam diferenças estatisticamente significativas entre as organizações em relação à 

Satisfação com os Colegas de Trabalho (Tabela 43). 

Tabela 43 - ANOVA - Diferenças entre as Organizações de Saúde nas dimensões 

Escala de Avaliação de Satisfação dos Profissionais 

Satisfação dos 
Profissionais 

Organização A Organização B Organização C 
F 

M DP M DP M DP 

Satisfação TOTAL 2,62 0,56 2,49 0,51 2,79 0,55 10,66*** 
Satisfação com 
relação com 
gestão / 
supervisores 

2,45 0,56 2,29 0,54 2,57 0,56 8,40*** 

Satisfação com 
conteúdos do 
trabalho 

2,21 0,49 2,15 0,49 2,43 0,51 12,71*** 

Satisfação com os 
colegas de 
trabalho 

2,80 0,63 2,68 0,65 2,78 0,59 0,91 (n.s.) 

Nota. *** p<0,001  

 
Não se identificam diferenças estatisticamente significativas (p>0,05) de satisfação com 

o trabalho entre os diferentes grupos de profissionais (Tabela 44). 

 

Tabela 44 - ANOVA – Diferenças entre Profissionais nas dimensões Escala de 

Avaliação de Satisfação dos Profissionais 

Satisfação dos Profissionais 

Profissionais 
(técnico superior) 

Outros 
Profissionais F 

M DP M DP 

Satisfação TOTAL 2,70 0,56 2,74 0,56 0,44 (n.s.) 

Satisfação com Relação com 
Gestão / supervisores 

2,50 0,57 2,53 0,56 0,24 (n.s.) 
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Satisfação dos Profissionais 

Profissionais 
(técnico superior) 

Outros 
Profissionais F 

M DP M DP 

Satisfação com Conteúdos 
do Trabalho 

2,32 0,53 2,40 0,54 1,80 (n.s.) 

Satisfação com os Colegas 
de Trabalho 

2,75 0,61 2,81 0,59 0,88 (n.s.) 

 
Em relação à satisfação com a remuneração verifica-se que os profissionais com maior 

satisfação com a remuneração também se encontram mais satisfeitos com o trabalho 

total (F=16,98, p<0,001) e em relação à satisfação com relação com 

gestão/supervisores (F=15,51, p<0,001), à satisfação com relação com conteúdos do 

trabalho (F=15,99, p<0,001) e à satisfação com relação com colegas de trabalho 

(F=5,65, p<0,01) (Tabela 45). 

Tabela 45 - ANOVA – Diferenças na satisfação com remuneração nas dimensões 

Escala de Avaliação de Satisfação dos Profissionais 

Satisfação dos Profissionais 

Insatisfação 
Remuneração 

Satisfação 
Remuneração F 

M DP M DP 

Satisfação TOTAL 2,68 0,54 3,13 0,62 16,98*** 

Satisfação com Relação com 
Gestão / supervisores 

2,48 0,55 2,91 0,62 15,51*** 

Satisfação com Conteúdos 
do Trabalho 

2,32 0,52 2,73 0,58 15,99*** 

Satisfação com os Colegas 
de Trabalho 

2,75 0,52 3,04 0,59 5,65** 

Nota. *** p<0,001, **p<0,01 

 

4.2.2. RESULTADOS DOENTES  

4.2.2.1. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS 

DIMENSÕES DA ESCALA DE SATISFAÇÃO DOS DOENTES  

Quando questionados acerca da classificação da sua saúde naquele momento, 9,5% 

dos doentes classificam a sua saúde ótima/boa, 71% referem ser boa/razoável e 19,5% 

refere que a sua saúde é fraca. 

De um modo geral os doentes consideram que tiveram uma experiência de saúde 

positiva. As cinco respostas que revelam uma experiência menos positiva estão 

relacionadas com os tempos de espera e com o envolvimento dos doentes nas decisões 
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e ainda com a compreensão da informação transmitida pelo médico. A grande maioria 

dos doentes sentiu-se bem atendido, confortável no atendimento, os profissionais deram 

oportunidade para esclarecer dúvidas e não tiveram problemas de acesso às consultas 

por falta de transporte (Tabela 46).  

Tabela 46 - Estatística Descritiva dos itens da Escala de Satisfação dos Doentes 

 

 

Experiência do Doente Não % Sim % 

1. Esperou mais de 4 semanas para ter uma consulta 
da especialidade? 

63 37 

2. Esperou mais de 1 hora no dia da consulta, para ser 
atendido pelo médico? 

54,4 45,6 

3. Faltou a consultas por não ter transporte? 97,5 2,5 

4. Faltou a consultas por dificuldades financeiras? 96,2 3,8 

5. Deixou de realizar exames médicos, tratamentos ou 
consultas de seguimento por dificuldades financeiras? 

94,5 5,5 

6. Deixou de adquirir medicação prescrita por 
dificuldades financeiras? 

94,1 5,9 

7. Em geral, ficou satisfeito com o tempo despendido 
pelos médicos na consulta? 

5,8 94,2 

8. Ficou satisfeito com o tempo despendido pelo seu 
médico de família/médico assistente na consulta? 

6,9 93,1 

9. Em geral, os médicos deram-lhe oportunidade de 
esclarecer as suas dúvidas? 

5,5 94,5 

10. O seu médico de família/médico assistente deu-lhe 
oportunidade de esclarecer as suas dúvidas? 

6,2 93,8 

11. Em geral, percebeu tudo o que os médicos lhe 
disseram? 

8,0 92,0 

12. Percebeu tudo o que o seu médico de 
família/médico assistente lhe disse? 

6,4 93,6 

13. Em geral, os médicos envolveram-no nas decisões 
sobre os cuidados de saúde e os tratamentos? 

9,6 90,4 

14. O seu médico de família/médico assistente 
envolveu-o nas decisões sobre os cuidados de saúde e 
os tratamentos? 

13,5 86,5 

15. A qualidade dos serviços prestados correspondeu 
ao esperado? 

6,2 93,8 

16. Sentiu-se confortável e cómodo no contacto com o 
sistema de saúde? 

3,0 97,0 

17. Sentiu falta de privacidade durante a consulta 
médica? 

90,9 9,1 

18. Sentiu-se bem atendido pelos profissionais com 
que contactou? 

2,2 97,8 
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Quando questionados sobre a satisfação global, 78,4% dos Doentes referem satisfação 

com o funcionamento da Organização de Saúde em estudo e 21,6% referem 

insatisfação, apresentando uma média de satisfação de 1,78 (pode variar entre 1 e 2, 

sendo que 2 representa uma menor insatisfação com o funcionamento) e desvio padrão 

de 0,41. Especificamente em relação à satisfação com o funcionamento do Sistema 

Nacional e Saúde, 37,5% referem-se satisfeitos e 62,5% dos doentes referem 

insatisfação com o SNS, apresentando uma média de satisfação 1,37 e desvio padrão 

de 0,48. 

Os itens da Escala de Avaliação da Experiência do Doente foram analisados através 

dos seguintes passos: (1) Análise Fatorial Exploratória com extração base no auto valor 

revelou 5 fatores com variância explicada total de 63,05%; (2) Análise Fatorial 

Exploratória com a utilização de Rotação Oblimin Direto forçando a 2 fatores principais 

(Eigenvalue > 2) que explicam 40,50% da variância, fator 1 com Eigenvalue de 4,63 e 

variância explicada de 25,75% e o fator 2 com Eigenvalue de 2,66 e variância explicada 

de 14,76%; (3) Análise de Consistência Interna (confiabilidade) para cada uma das 2 

dimensões obteve bons resultados, com o alfa de Cronbach é de 0,75 e 0,72 

respectivamente e não melhorou com a exclusão de nenhum dos itens.  

Os itens foram assim agregados e organizados em duas dimensões com significado, 

uma relacionada com a experiência no atendimento propriamente dito e uma outra 

relacionada com o acesso e outras variáveis financeiras. A experiência do doente é 

bastante positiva ao nível global e nas respetivas dimensões. A consistência interna das 

escalas também é elevada (α > 0,70) (Tabela 47). 

 

Tabela 47 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Satisfação dos Doentes  

Satisfação dos Doentes Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Experiência Global do Doente  1,90 0,11 0,71 

Experiência do doente no 
Atendimento Geral 

1,89 0,13 0,75 

Experiência do doente no 
Acesso/questões financeiras 

1,96 0,15 0,72 
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4.2.2.1.1. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DE 

SATISFAÇÃO DOS DOENTES 

Verifica-se uma correlação positiva e estatisticamente significativas entre a Escala 

Global da Experiência do Doente e as duas dimensões. A Correlação mais forte é entre 

a Escala Global da Experiência do Doente e a dimensão Experiência do doente no 

Acesso/questões financeiras (R=0,96) e a mais fraca é entre a Escala Global da 

Experiência do Doente e Experiência do doente no Atendimento Geral (R=0,35). As 

duas dimensões da Escala não se encontram correlacionadas de forma estatisticamente 

significativas (Tabela 48). 

Tabela 48 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação de 

Satisfação dos Doentes 

Experiência do Doente 
Experiência 

Global do Doente 
2 

Experiência Global do Doente   

Experiência do doente no Atendimento Geral 0,35**  

Experiência do doente no Acesso/questões 
financeiras 

0,96** 0,06 

Nota. ** p<0,001 

 

4.2.2.1.2. DIFERENÇAS ENTRE GRUPOS - ANOVAS PARA A ESCALA DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO 

DOS DOENTES 

Não se verificam diferenças estatisticamente significativas de género, nem de idade em 

relação à Experiência do Doente nem global ao nível nem nas respetivas dimensões, 

experiência de atendimento geral e experiência no acesso e questões económicas e 

financeiras. 

A Avaliação da Experiência é influenciada pela situação de saúde do doente, os doentes 

com saúde boa e razoável referem uma experiência global (F=8,76, p<0,001) e nas duas 

dimensões (Experiência do doente no Atendimento Geral, F=6,03, p<0,01 e Experiência 

do doente no Acesso/questões financeiras, F=9,78, p<0,001) mais elevada do que os 

doentes com pior situação de saúde (Tabela 49). 
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Tabela 49 - ANOVA – Diferenças tendo em conta a perceção de Saúde entre as 

dimensões Escala de Avaliação da Experiência do Doente e Avaliação da Satisfação 

Experiência do Doente 

Saúde 
Boa/razoável  

Má Saúde 
F 

M DP M DP 

Experiência Global do Doente  1,91 0,10 1,87 0,13 8,76*** 

Experiência do doente no 
Atendimento Geral 

1,89 0,12 1,86 0,16 6,03** 

Experiência do doente no 
Acesso/questões financeiras 

1,97 0,13 1,92 0,22 9,78*** 

Nota. *** p<0,001, **p<0,01 

 

Quando analisadas as diferenças tendo em conta a perceção de saúde e nas três 

organizações de saúde envolvidas são identificadas algumas diferenças 

estatisticamente significativas.  

Os doentes das Organização C encontram-se mais satisfeitos com a experiência de 

saúde global (F=4,51, p<0,01) e relacionada com atendimento geral (F=5,03, p<0,001) 

do que os doentes das outras duas organizações. Os doentes da Organização B são os 

que referem menos satisfação com a experiência quando comparados com as outras 

organizações (Tabela 50). 

 

Tabela 50 ANOVA – Diferenças entre as Organizações de Saúde nas dimensões Escala 

de Avaliação da Experiência do Doente e Avaliação da Satisfação  

Experiência dos 
doentes 

Organização A 
Organização 

B 
Organização 

C F 

M DP M DP M DP 

Experiência Global do 
Doente  

1,90 0,09 1,88 0,11 1,91 0,11  4,51** 

Experiência do doente 
no Atendimento Geral 

1,88 0,10 1,86 0,14 1,90 0,13                5,03*** 

Experiência do doente 
no Acesso/questões 
financeiras 

1,95 0,13 1,95 0,17 1,96 0,14 0,60 
(n.s.) 

Nota. *** p<0,001, **p<0,01 
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4.2.2.2. PROCESSO DE RECOLHA DE DADOS DOENTES – RESULTADOS 

QUALITATIVOS 

Em relação ao processo de recolha de dados juntos dos doentes é importante salientar 

algumas dificuldades identificadas, aspetos positivos e algumas situações tipo ou 

aspetos relevantes para a melhor compreensão dos resultados.  

4.2.2.2.1. DIFICULDADES/BARREIRAS 

Alguns aspetos dificultaram o processo de recolha de dados junto dos doentes, 

nomeadamente dificuldade de contacto com os doentes porque não atendiam o 

telefone, e quando atendiam desligavam a chamada.  

“A maior dificuldade sentida foi ter de ligar várias vezes alguns dos números até 

conseguir que atendessem e, mesmo assim, ainda existiram pessoas que nunca 

chegaram a atender e que desligavam a chamada.” 

Outra dificuldade sentida foi a de manter o doente focado na resposta ao questionário, 

muitas vezes os doentes desenvolviam o tema ou chegavam a desenvolver outros 

temas não relacionados com o questionário.  

“Conseguir manter a pessoa concentrada no objetivo do questionário revelou-se por 

vezes complicado.” 

“Uma das maiores dificuldades na realização dos questionários foi o excesso de tempo 

dedicado em chamadas com pessoas que se prolongavam com assuntos não 

relacionados com os temas em causa. Por vezes as pessoas não respondiam ao que 

lhes era perguntado e falavam de outros assuntos.” 

Por vezes foi sentida dificuldade de comunicação com os doentes devido à sua condição 

de saúde e também a outros fatores nomeadamente compreensão da língua ou outros 

problemas de saúde.  

“Outra das principais dificuldades sentidas consistiu no facto de ser necessário realizar 

questões a indivíduos que se encontram bastante fragilizados e cansados, o que em 

certas situações originou respostas mais bruscas (mas compreensíveis, claro) por parte 

destes.” 

“Dificuldades de comunicação com estrangeiros ou com idosos que não percebem quase 

nada do que é transmitido.” 

Os doentes referiram algumas sugestões e reclamações em relação ao inquérito e 

funcionamento da organização de saúde. 
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Como sugestões em relação ao inquérito referem que deveria ter campos abertos para 

deixar sugestões e mais hipóteses de resposta. 

“Deveria haver um campo para observações que os utentes queiram deixar, uma vez 

que vão se justificando ao longo do inquérito e muitos perguntam se podem deixar 

sugestões.” 

“Muitos dos utentes valorizam mais do que duas opções de resposta (sim ou não), uma 

vez que afirmam que deveria haver a hipótese de opção “ás vezes” e que poderiam 

justificar a sua resposta para ser um inquérito mais completo.” 

Em relação à Organização de Saúde em causa referem as dificuldades com a lista de 

espera e falta de condições quando passam muito tempo no hospital. 

“Alguns doentes evidenciaram algumas queixas relativamente ao tempo de espera para 

a marcação da consulta e de cirurgias, salientando o facto da lista de espera ser muito 

longa e da necessidade de existir um aumento ao nível dos recursos (novos aparelhos) 

e dos profissionais existentes, com o objetivo de dar resposta à longa lista de espera 

existente.” 

“Alguns doentes evidenciaram ainda algum descontentamento face às condições das 

infraestruturas e das instalações da organização de saúde em causa, alegando que estas 

são muito antigas.” 

“Foi também possível verificar que alguns doentes revelaram a existência de alguns 

conflitos com a equipa da organização de saúde (nomeadamente médicos e 

enfermeiros), que foram, entretanto, resolvidos.” 

“Outros doentes evidenciam o facto de ser muito custoso para estes passar o dia na 

organização de saúde a realizar os tratamentos necessários, mas reconhecem que estes 

procedimentos demoram tempo e que são efetivamente necessários.” 

“Foi ainda mencionado por uma doente que antes, havia voluntários a distribuírem 

alimentos e bebidas durante a parte da manhã, lamentando o facto de esse serviço que 

trazia conforto aos utentes ter desaparecido.” 

“Especificamente no hospital X foram referidas algumas queixas relativamente ao 

atendimento telefónico, às condições físicas do edifício e ao estacionamento.” 

Em relação ao Sistema Nacional de Saúde em geral, incluindo, Cuidados de Saúde 

Primários, a opinião dos doentes é geralmente menos positiva do que em relação à 

satisfação com as organizações de saúde em estudo. 

“Já no que diz respeito ao Sistema Nacional de Saúde, verifica-se que as opiniões não 

são tão positivas como em relação à Organização de saúde em causa, sendo que grande 

parte dos doentes considera que existem diversos aspectos que necessitam de ser 

modificados. O tempo de espera para a realização de consultas e o tempo disponibilizado 

pelos médicos nos centros de saúde são algumas das queixas frequentes evidenciadas 
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pelos pacientes, sendo que determinados utentes acusam os médicos dos centros de 

saúde de negligência. Para além disso, alguns utentes mencionaram ainda o tempo de 

espera nas urgências como algo negativo, que necessita de ser modificado.” 

“No geral, os doentes consideram que são necessários mais técnicos (médicos e 

enfermeiros) no sistema nacional de saúde, que devem ser disponibilizados mais 

serviços e que deve existir uma mudança ao nível das instalações em diversos locais.” 

“A satisfação com o SNS é de uma forma geral positiva, ainda que os utentes refiram 

algumas questões nas quais o nível de satisfação é mais baixo, nomeadamente no que 

diz respeito ao tempo de espera para a marcação de consultas e para o atendimento no 

dia.” 

4.2.2.2.2. ASPETOS POSITIVOS/BOAS PRÁTICAS 

Foram identificados aspetos positivos no processo de recolha de dados com os doentes 

que contribuíram para uma melhor compreensão da satisfação e experiência dos 

doentes. 

 

Uma grande maioria dos doentes teve uma experiência positiva com os contactos, 

apresentando uma atitude positiva, amável e de agradecimento para com os 

investigadores e considerou uma oportunidade para partilhar a sua experiência de 

saúde. Salientam a satisfação com o contacto, com os profissionais e colaboradores da 

organização de saúde e salientaram a importância dos voluntários.  

“Uma das coisas que mais me surpreendeu foi a simpatia da grande maioria das pessoas 

e como reagiram de forma positiva à chamada.” 

“O aspeto positivo mais significativo foi a disponibilidade e simpatia dos utentes que se 

mostraram interessados em participar e em partilhar as suas experiências. Existiram 

casos de pessoas que acabavam por partilhar histórias mais pessoais e que 

agradeceram imenso o facto de as ouvir. Alguns dos doentes acabavam por aproveitar 

este contacto telefónico para falarem e partilharem um pouco das suas histórias e dos 

desafios enfrentados perante a vivência de uma situação de doença. Outro aspeto 

positivo prende-se com a satisfação que a maioria relatou face às organizações de saúde 

em estudo e até ao SNS, ainda que muitas das pessoas tivessem referido algumas 

melhorias que poderiam ser feitas neste último.” 

Grande parte dos doentes e familiares apresentam uma experiência positiva no 

atendimento das organizações de saúde em estudo. 

“A maioria das pessoas elogiaram o atendimento nos Hospitais, sentiram-se muitos bem 

tratadas e atendidas por todos os profissionais.” 
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“Os doentes afirmaram que tinham sido avisados por parte da organização de saúde que 

iriam receber a chamada e mostraram-se muito disponíveis para participar, o que se 

constituiu como um fator positivo.” 

“No geral, a grande maioria dos utentes que aceitou participar no estudo afirmou estar 

muito satisfeita com o trabalho desenvolvido nas três organizações de saúde em estudo, 

considerando que estes funcionam bastante bem, e afirmando que excederam as suas 

expetativas pela positiva. Estes utentes afirmaram terem sido bem atendidos pelos 

profissionais com quem contactaram, incluindo médicos, enfermeiros e outros 

funcionários (rececionistas, etc.).” 

“Um grande número dos doentes contactados referiu a importância dos voluntários que 

desenvolvem um trabalho importante, afirmando que estes se mostraram muito 

disponíveis e tornaram o processo de tratamento e o contacto com o hospital mais fácil.” 

Relativamente à variável género, foi mais fácil conversar com pessoas do sexo feminino 

e que estas se apresentaram mais recetivas do que os elementos do sexo masculino e 

as chamadas realizadas com o sexo masculino foram mais curtas. 

De um modo geral, na opinião de doentes, familiares e investigadores é feito um balanço 

dos contactos realizados é muito positivo, tanto no que diz respeito à adesão à 

participação no inquérito como no nível de satisfação com o Sistema Nacional de Saúde 

e as organizações de saúde em estudo. Os doentes valorizam a realização do inquérito 

de satisfação porque tem oportunidade de expor a sua experiência e percecionam uma 

preocupação por parte das organizações de saúde em estudo e do SNS com a sua 

opinião e sugestões de melhoria. 

“Ainda que, no geral, os utentes refiram estar satisfeitos com os serviços prestado pelo 

SNS, existem alguns que consideram que seria necessário existir algumas mudanças 

para ajustar mais as respostas dadas às necessidades existentes (nomeadamente ao 

nível do tempo de espera pela marcação das consultas).” 

“No que diz respeito ao atendimento e contacto com os profissionais de saúde, o nível 

de satisfação é positivo.  Foi notório perceber que a grande maioria dos doentes eram, 

maioritariamente, pessoas pertencentes a uma faixa etária mais elevada. E a maioria 

também se encontrava muito satisfeita com os serviços prestados pelo hospital e com 

os seus funcionários.” 

“Uma situação que aconteceu com frequência foi os utentes agradecerem o contacto e 

sentirem a necessidade de partilhar um pouco da sua história, não se limitando apenas 

a responder diretamente às questões, mas sim mostrando vontade de partilhar um pouco 

mais das suas experiências e vivências face ao motivo pelo qual frequentam ou 

frequentaram o hospital e algumas histórias relativamente ao atendimento recebido.” 

“No que refere ao Sistema Nacional de Saúde geral, este apresentou mais críticas por 

parte dos utentes em comparação com as organizações de saúde em estudo.” 
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“Muitos dos utentes ficam satisfeitos por saber que estamos a realizar os inquéritos na 

medida que há uma “preocupação” demonstrada com os próprios, validando a ação.” 

“Procedeu-se à realização de uma chamada a uma senhora, que esteve cerca de uma 

hora a falar acerca da sua vida e dos seus problemas e que revelou estar muito feliz com 

o facto ter recebido a chamada, porque pôde falar e desabafar (o que evidencia a 

realidade de existirem indivíduos que se encontram efetivamente muito isolados e que 

mantém poucos contactos sociais).” 

4.2.3. RESULTADOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS 

Para uma melhor compreensão dos resultados indicados na tabela 51, verifica-se que 

os valores relacionados variam entre 1 e 3, e que em relação aos Gastos um valor mais 

elevado indicará um pior resultado. 

Em relação aos Gastos os indicadores que mais contribuem para um pior resultado são 

a percentagem de gastos com trabalho extraordinário (TE) e suplementos no total de 

Gastos com pessoal, Gastos com fornecimentos de serviços externos por doente padrão 

e Gastos com medicamentos por doente padrão. O indicador que mais contribui para 

bons resultados está relacionado com os Gastos com pessoal por doente padrão. 

Comparando as três Organizações de Saúde verifica-se que a Organização C apresenta 

os melhores resultados relacionados com os gastos e a Organização B apresenta os 

piores resultados. 

 

Tabela 51 - Resultados Económico Financeiros – Gastos  

Gastos 
Organização 

Saúde A 
Organização 

Saúde B 
Organização 

Saúde C 

Média das 
organizações 

de Saúde 

Gastos Operacionais 
por Doente padrão 

       1,017 1,171 1,000   1,062 

Gastos com pessoal 
ajustados por doente 
padrão 

       1,102 1,266 1,000   1,123 

Gastos com pessoal 
por doente padrão 

       1,104    1,271 
 

    1,000 
 

  1,125 

Gastos com produtos 
farmacêuticos por 
doente padrão 

    1,475 
 

   1,621 
 

       1,000   1,365 

Gastos com 
medicamentos por 
doente padrão 

    1,469 
 

   1,788 
 

    1,000 
 

  1,419 
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Gastos 
Organização 

Saúde A 
Organização 

Saúde B 
Organização 

Saúde C 

Média das 
organizações 

de Saúde 

Gastos com material 
de consumo Clínico 
por doente padrão 

    1,138 
 

   1,550 
 

    1,000 
 

  1,229 

Gastos com 
fornecimentos de 
serviços externos por 
doente padrão 

    1,313 
 

   1,961 
 

    1,000 
 

  1,425 

% de gastos com 
Prestações de 
Serviços no total de 
gastos com pessoal 

   1,161 
 

  1,361 
 

   1,000 
 

1,174 

% gastos com TE e 
suplementos no total 
de Gastos com 
pessoal  

   1,358 
 

   2,273 
 

    1,000 
 

  1,544 

 
Para uma melhor compreensão dos resultados indicados na tabela 52, assume-se que 

os valores relacionados variam entre 0 e 1 e nas dimensões Produtividade um valor 

mais elevado indicará um melhor resultado.   

Em relação à produtividade verificam-se valores elevados. Comparando as três 

Organizações de Saúde verifica-se que a Organização C apresenta a maior 

produtividade e a Organização B apresenta a produtividade mais baixa. 

Tabela 52 - Resultados Económico Financeiros – Produtividade  

Produtividade 

 

Organização 
Saúde A 

Organização 
Saúde B 

Organização 
Saúde C 

Média das 
organizações 

de Saúde 

Taxa de 
Ocupação 
Internamento 

0,948 0,800 1,000 0,916 

Doente Padrão 
por Médico 

0,841 0,835 1,000 0,892 

Doente Padrão 
por Enfermeiro 

0,917 0,869 1,000 0,929 

 
Para uma melhor compreensão dos resultados indicados na tabela 53, assume-se que 

os valores relacionados variam entre 0 e 2 e que em relação ao Desempenho 

assistencial um valor mais elevado indicará um pior resultado. 

Relativamente ao Desempenho Assistencial, é a percentagem de reinternamentos em 

30 dias que revela um resultado menos positivo, enquanto que a percentagem de 
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Cirurgia ambulatório indica melhores resultados. Comparando as organizações de 

saúde em estudo verifica-se que a Organização C apresenta os piores resultados em 

relação a percentagem de reinternamentos em 30 dias e percentagem de Cirurgia 

ambulatório e é a que apresenta resultados ligeiramente melhores na percentagem de 

internamentos com demora superior a 30 dias do que as Organizações A e B. 

 

Tabela 53 - Resultados Económico Financeiros – Desempenho Assistencial  

Desempenho 
assistencial 

Organização 
Saúde A 

Organização 
Saúde B 

Organização 
Saúde C 

Média das 
organizações 

de Saúde 

% Cirurgia ambulatório 0,089 
 

     0,499 1,000 
 

0,529 

% Reinternamentos em 
30 dias (anos civis 
diferentes) 

1,004 
 

1,000 
 

     1,483 1,162 

% de internamentos 
com demora superior a 
30 dias 

1,036 
 

1,038 
 

     1,000 1,025 

 

Para uma melhor compreensão dos resultados indicados na tabela 54, assume-se que 

os valores relacionados variam entre 0 e 1 e que em relação às dimensões do Acesso 

um valor mais elevado indicará um melhor resultado.   

Em relação ao Acesso os resultados elevados ao nível das primeiras consultas e 

cirurgias. A organização C apresenta resultados melhores ao nível do acesso quando 

comparada com as Organizações A e B. 

 

Tabela 54 - Resultados Económico Financeiros – Acesso  

 

Acesso 
Organização 

Saúde A 
Organização 

Saúde B 
Organização 

Saúde C 

Média das 
organizações 

de Saúde 

% 1as Consultas 
realizadas em tempo 
adequado  

   0,998 
 

   0,930 
 

1,000 
 

0,976 

% de inscritos em LIC 
dentro do TMRG 

      0,846       0,829 1,000 

  

0,892 

Nota. *Lista de Inscritos em Cirurgia (LIC) dentro do Tempo Máximo de Resposta Garantida (TMRG) 
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4.2.4. ESTUDO INTEGRADO DAS VARIÁVEIS EM ESTUDO 

Com o objetivo de compreender a relação entre as variáveis a Tabela 55 apresenta as 

correlações entre todas as Escalas Globais em estudo. 

Verifica-se que a maior parte das variáveis em estudo encontra-se correlacionada de 

forma estatisticamente significativa com exceção das correlações entre a Cultura de 

Mercado e a Cultura de Clã, a Avaliação de Gestão do Desempenho e a Satisfação dos 

Profissionais, assim como, a Satisfação dos Doentes com a Qualidade de Vida dos 

Profissionais, a Gestão do Desempenho dos Profissionais e os Riscos Psicossociais no 

Trabalho, a ainda os resultados económico financeiros com a Qualidade de Vida dos 

Profissionais, a Gestão do Desempenho dos Profissionais e os Riscos Psicossociais no 

Trabalho, estas correlações não se encontram correlacionadas de forma 

estatisticamente significativa. 

As correlações mais elevadas verificam-se na correlação positiva entre a Cultura de Clã 

a Cultura de Adocracia e a Cultura Hierárquica (R>0,68), entre a Satisfação dos 

Profissionais e a Cultura de Clã, a Cultura de Adocracia e a Cultura Hierárquica (R>0,61) 

e a correlação negativa entre os Riscos Psicossociais do Trabalho e a Cultura de Clã e 

a Qualidade de Vida dos Profissionais (R>0,60). Salienta-se, ainda, a correlação entre 

a Satisfação dos Doentes e os Resultados Económico Financeiros aqui representados 

pelos Gastos Operacionais por Doente Globais (valor mais elevado representa mais 

gastos), uma maior satisfação do doente está correlacionada com melhores resultados 

económico e financeiros (R=-0,97).  

 

Tabela 55 - Correlação de Pearson Global entre as Escalas em Estudo 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cultura 
Organizacional – 
Cultura de Clã 

         

         

Cultura 
Organizacional - 
Cultura de 
Adocracia 

0,79**         

Cultura 
Organizacional - 
Cultura de 
Mercado 

0,04 0,27**        
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cultura 
Organizacional - 
Cultura de 
Hierarquia 

0,69** 0,68** 0,18**       

Qualidade de Vida  0,26** 0,23** -0,11* 0,25**      

Gestão de 
Desempenho 

0,35** 0,27** -0,09 0,26** 0,34**     

Satisfação dos 
Profissionais  

0,69** 0,65** 0,03 0,61** 0,43** 0,44**    

Riscos 
Psicossociais do 
Trabalho 

-0,62** -0,53** 0,08 -0,51** -0,60** -0,42** -0,83**   

Satisfação do 
Doente 

0,18** 0,20** 0,12* 0,19** 0,001 0,02 0,15** -0,07  

Resultados 
Económico 
Financeiro  

-0,19** -0,24** -0,15** -0,23** -0,02 -0,04 -0,18** 0,09 -0,97** 

Nota. ** p<0,001, *p<0,01 

 

4.2.5. RESULTADOS ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 

4.2.5.1. FREQUÊNCIAS DOS ITENS DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA 

CULTURA ORGANIZACIONAL (ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO) 

Realizou-se uma análise detalhada às respostas dadas pelos administradores e 

gestores das organizações de saúde em estudo face à Escala de Avaliação da Cultura 

Organizacional. 

A Escala está organizada por seis dimensões: Características Dominantes, Liderança 

Organizacional, Gestão dos Profissionais, Cola da Organização, Foco da Estratégia e 

Critérios de Sucesso. Para cada uma das dimensões são colocadas quatro questões 

cada uma delas indicativa de cada um dos quatro tipos de Cultura Organizacional: 

Cultura de Clã, Cultura de Adocracia, Cultura de Mercado e Cultura Hierárquica.  

Verifica-se em relação às Características Dominantes uma tendência dos participantes 

para concordar que na sua organização estão instaladas uma Cultura de Clã e uma 

Cultura Hierárquica. Na dimensão Liderança Organizacional a Cultura Hierárquica é a 

mais identificada pelos participantes e a Cultura de Mercado é aquela que os 

participantes mais discordam que esteja presente. Em relação à Gestão dos 

Profissionais a Cultura de Clã é a mais identificada pelos administradores e gestores e 

a Cultura de Adocracia a menos identificada. Na dimensão relativa à Cola da 
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Organização verifica-se uma tendência dos participantes para concordar que, na sua 

organização, estão instaladas uma Cultura de Clã e uma Cultura Hierárquica e a 

discordar da presença de uma Cultura de Mercado. Em relação ao Enfoque da 

Estratégia e aos Critérios de Sucesso a Cultura Hierárquica é a mais identificada pelos 

participantes e a Cultura de Mercado a que os participantes mais discordam que esteja 

presente (Tabela 56).  

 

Tabela 56 - Frequências dos itens da Escala de Avaliação da Cultura Organizacional 

(Administração e Gestão) 

Cultura Organizacional Discordo % Concordo % 

Características Dominantes    

CO_CD_A - O Hospital é um local muito pessoal. É como 
uma família alargada. As pessoas parecem partilhar muito de 
si mesmas. 

 

16,0 84,0 

CO_CD_B - O Hospital é um local muito empreendedor e 
dinâmico. As pessoas estão dispostas a correr riscos. 

 

34,8 65,2 

CO_CD_C - O Hospital é muito orientado para os resultados. 
Uma grande preocupação está relacionada com a realização 
do trabalho. As pessoas são muito competitivas e orientadas 
para a realização. 

 

33,3 66,7 

CO_CD_D - O Hospital é um local muito controlado e 
estruturado. Os procedimentos formais geralmente orientam o 
que as pessoas fazem. 

 

15,4 84,6 

Liderança Organizacional    

CO_LO_A - A liderança no Hospital é geralmente considerada 
como sinónimo de orientação, facilitação ou incentivo. 

 

20,8 79,2 

CO_LO_B - A liderança no Hospital é geralmente considerada 
como um exemplo de empreendedorismo, inovação ou 
gestão de risco. 

20,8 79,2 

CO_LO_C - A liderança no Hospital é geralmente 
considerada como um exemplo de insensibilidade, 
agressividade e é focada na orientação para os resultados. 

 

74,1 25,9 

CO_LO_D - A liderança no Hospital é geralmente 
considerada como exemplo de coordenação, organização ou 
eficiência. 

 

14,8 85,2 

Gestão dos Profissionais    

CO_GC_A - O estilo de gestão no Hospital é caracterizado 
pelo trabalho em equipa, consenso e participação. 

14,3 85,7 
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Cultura Organizacional Discordo % Concordo % 

 

CO_GC_B - O estilo de gestão no Hospital é caracterizado 
pelo risco individual, inovação, liberdade e singularidade. 

 

60,7 39,3 

CO_GC_C - O estilo de gestão no Hospital é caracterizado 
pela competitividade, alta exigência e realização. 

 

41,7 58,3 

CO_GC_D - O estilo de gestão no Hospital é caracterizado 
pela segurança do emprego, conformidade, previsibilidade e 
estabilidade nos relacionamentos. 

33,3 66,7 

Cola da Organização    

CO_CO_A - O que une o Hospital é a lealdade e a confiança 
mútua. O compromisso com a organização é significativo. 

 

18,5 81,5 

CO_CO_B - O que une o Hospital é o compromisso com a 
inovação e o desenvolvimento. Há incentivo em estar na 
vanguarda/na linha da frente. 

 

36,0 64,0 

CO_CO_C - O que une o Hospital é a ênfase na realização e 
no alcance de objetivos. A agressividade e o vencer são 
temas comuns. 

 

72,7 27,3 

CO_CO_D - O que une o Hospital são as regras e políticas 
formais. Manter o funcionamento tranquilo da organização é 
importante. 

 

16,7 83,3 

Enfoque da Estratégia     

CO_EE_A - O Hospital enfatiza o desenvolvimento humano. 
A alta confiança, abertura e participação persistem. 

 

35,3 64,7 

CO_EE_B - O Hospital enfatiza a aquisição de novos 
recursos e a criação de novos desafios. Propor e perspetivar 
novas situações e oportunidades é valorizado. 

 

27,3 72,7 

CO_EE_C - O Hospital enfatiza ações competitivas e 
realizações. Alcançar objetivos e ganhar no mercado são 
aspetos dominantes/fundamentais. 

 

52,4 47,6 

CO_EE_D - O Hospital enfatiza a permanência e a 
estabilidade. A eficiência, controlo e operações 
simples/eficientes são importantes. 

 

4,0 96,0 

Critérios de Sucesso    

CO_CS_A - O Hospital define o sucesso com base no 
desenvolvimento de recursos humanos, trabalho em equipa, 
comprometimento dos colaboradores e preocupação com as 
pessoas. 

 

28,0 72,0 
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Cultura Organizacional Discordo % Concordo % 

CO_CS_B - O Hospital define o sucesso com base em ter os 
produtos mais exclusivos ou mais recentes. A organização é 
líder de produtos e inovadora. 

 

40,0 60,0 

CO_CS_C - O Hospital define o sucesso com base em 
ganhar no mercado e em superar a concorrência. A liderança 
competitiva do mercado é fundamental. 

 

61,9 38,1 

CO_CS_D - O Hospital define o sucesso com base na 
eficiência. Uma entrega confiável, um agendamento eficiente 
e uma produção de baixo custo são fatores essenciais. 

20,0 80,0 

4.2.5.2. ESTATÍSTICA DESCRITIVA E CONSISTÊNCIA INTERNA DAS 

DIMENSÕES DA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL 

(ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO) 

Segundo os gestores e administradores a Cultura mais fortemente presente na 

organização é a Cultura Hierárquica a par da Cultura de Clã. o tipo de Cultura menos 

presente é a Cultura de Mercado. A consistência interna das escalas é baixa o que pode 

ser justificado por se tratar de uma amostra reduzida (Tabela 57). 

Tabela 57 - Estatística Descritiva e Consistência Interna das Dimensões da Escala de 

Avaliação da Cultura Organizacional (Administração e Gestão) 

Cultura 
Organizacional 

Média DP 
Alpha de 
Cronbach 

Cultura de Clã 3,52 0,46 0,53 

Cultura Adocracia 3,18 0,49 0,51 

Cultura de 
Mercado 

2,88 0,48 0,53 

Cultura de 
Hierarquia  

3,56 0,39 0,39 

 

4.2.5.3. CORRELAÇÕES DE PEARSON ENTRE AS DIMENSÕES DA ESCALA 

DE AVALIAÇÃO DA CULTURA ORGANIZACIONAL (ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO) 

Verificam-se correlações positivas e estatisticamente significativas entre a Cultura de 

Clã e a Cultura de Adocracia (R=0,56), entre a Cultura de Mercado e a Cultura de 

Adocracia (R=0,41) e entre a Cultura de Clã e a Cultura Hierárquica (R=0,38) (Tabela 

58). 
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Tabela 58 - Correlações de Pearson entre as Dimensões da Escala de Avaliação da 

Cultura Organizacional (Administração e Gestão) 

 1 2 3 

Cultura de Clã    

Cultura Adocracia        0,56**   

Cultura de Mercado        0,15 0,41*  

Cultura de Hierarquia        0,38*          0,08 0,16 
Nota. ** p<0,001,*p<0,01 

 

4.2.5.4. ANÁLISE SWOT DOS ADMINISTRADORES E GESTORES  

De seguida serão apresentados os resultados da análise SWOT realizadas pelos 

administradores e gestores. Foi solicitado que identificassem os pontos fortes, os pontos 

fracos, as oportunidades, os constrangimentos e as propostas de melhoria em relação 

à Organização de Saúde e Gestão; aos Profissionais e aos Doentes (Tabela 59). 

 

Tabela 59 - Resumo das Categorias e Subcategorias identificados na análise SWOT e 

propostas de melhoria dos administradores/ gestores  

TEMAS - SWOT Categorias Subcategorias 

Pontos Fortes Organização_Gestão Missão_Valores 

Recursos 

Estratégia 

Competências 

Profissionais Missão_Valores 

Condições de Trabalho 

Competências 

Doentes Confiança e satisfação 

Prestação de cuidados de saúde 

Competências 

Pontos Fracos Organização_Gestão Falta recursos 

Competências 

Estratégia/ Execução 

Profissionais Condições de trabalho 

Competências 

Doentes Melhoria Acesso, Instalações e 
Procedimentos 

Prestação de Cuidados 

Literacia_empowerment 

Oportunidades Organização_Gestão Competências 
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TEMAS - SWOT Categorias Subcategorias 

Recursos 

Estratégia_Procedimentos 

Instalações_Equipamentos 

Profissionais Condições de trabalho 

Competências 

Doentes Acesso_Instalações 

Prestação de Cuidados 

Literacia_empowerment 

Constrangimentos Organização_Gestão Capacidade concorrencial - privados 

Falta Recursos 

Gestão_RH 

Estratégia_Procedimentos 

Instalações_equipamentos 

Profissionais Condições de trabalho 

Competências 

Doentes Acesso_Instalações 

Prestação cuidados 

Literacia_empowerment 

Ações de Melhoria  Administração Gestão Autonomia 

 Planeamento Estratégico do trabalho da 
organização 

 Comunicação e Envolvimento 
Organizacional 

 Inovação 

Procedimentos Interligação de redes e softwares 

 Agilizar processos 

 Melhorar articulação com a comunidade 
(serviços e parcerias) 

Instalações Modernização 

Profissionais Melhorar condições de contratuais 

 Melhorar condições de trabalho 

 Melhorar relações laborais 

Doentes Melhoria Acesso, Instalações e 
Procedimentos 

 Melhoria na prestação de cuidados 

 Promoção de Literacia 

 

 
Na sequência da análise SWOT, foi solicitado aos gestores e administradores que 

indicassem as respetivas propostas de melhoria a três níveis: da organização e gestão, 

dos profissionais e dos doentes. De seguida são apresentados os resultados das 

respostas da análise SWOT dos administradores e gestores, separadamente pelos 
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respetivos temas: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e constrangimentos, 

acrescentado a informação relacionada com as propostas de melhoria.  

4.2.5.4.1. ANÁLISE SWOT – PONTOS FORTES 

Em relação à organização e gestão os principais pontos fortes indicados estão 

associados a valores humanistas, compromisso e espírito de missão, as competências, 

objetivos estratégicos e qualidades dos membros da gestão e administração, e também 

enaltecem a qualidade da imagem de referência da organização e dedicação dos 

recursos humanos. Em relação aos profissionais valorizam o compromisso e os valores, 

competências e qualidade dos profissionais, e oportunidade de boas condições de 

trabalho. O que é mais salientado em relação aos doentes é a sua confiança e satisfação 

com a organização, a qualidade dos cuidados prestados e as competências e atitude 

positiva dos doentes (Tabela 60).  

 

Tabela 60 - Categorias, Subcategorias e exemplos ilustrativos identificados na análise 

SWOT dos administradores/ gestores – Pontos Fortes  

CATEGORIAS - 
SWOT 

Subcategorias 
Sub-

Subcategorias 
Exemplo Ilustrativos 

Pontos Fortes Organização_ 

Gestão 

Missão_Valores Compromisso com os objetivos 
comuns dos Serviços se 
orientados no âmbito do SNS 

Missão_Valores Compromisso com o Utente 

Missão_Valores espírito corporativo e de missão 

Missão_Valores Humanização da prestação dos 
Cuidado 

Missão_Valores Profissionais comprometidos com 
a missão 

Recursos Profissionais diferenciados 

Recursos centro de referência no 
tratamento de patologia 

Recursos coesão da equipa 

Recursos qualidade da prestação de 
cuidados de saúde ao doente 

Estratégia orientação para os resultados 

Estratégia Organização focada em objetivos 
(Quantitativos e Qualitativos) 

Estratégia acreditação externa 

Estratégia procedimentos específicos no 
acolhimento de novos utentes 
quando comparecem pela 
primeira vez neste hospital 
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CATEGORIAS - 
SWOT 

Subcategorias 
Sub-

Subcategorias 
Exemplo Ilustrativos 

Estratégia Definição de objetivos 
estratégicos alinhados com o 
SNS 

Estratégia aposta na inovação e 
investigação 

Estratégia Estrutura consistente na 
composição por áreas (Diretor 
Clínico, Vogais de Área, 
Presidente e Enfermeiro diretor) 

Estratégia Comunicação externa 

Competências Integridade 

Competências Competência técnica 

Competências Perseverança 

Competências Multidisciplinaridade 

Competências Capacidade de inovar e reagir 
proactivamente aos novos 
desafios 

Competências  Gestores disponíveis para 
encontrar soluções para as 
questões colocadas 

Competências Proximidade com os 
colaboradores 

Profissionais Missão_Valores Compromisso com o Serviço 
Público e orientação para os 
resultados 

Missão_Valores Compromisso com a qualidade e 
com a actualização 

Missão_Valores O respeito pela instituição e pelos 
utentes o colocar sempre o utente 
em primeiro lugar 

Missão_Valores Profissionais pro-activos em 
propostas de melhoria contínua 
dos Serviços. 

Condições de 
Trabalho 

Reconhecimento das 
competências  

Condições de 
Trabalho 

Bom relacionamento interpessoal. 

Condições de 
Trabalho 

cultura de segurança 

Condições de 
Trabalho 

Facilidade de acesso aos 
responsáveis pelas áreas de 
gestão 

Competências Forte Motivação dos Profissionais 

Competências Forte capacidade de adaptação a 
novas funções 

Competências Empenho na execução das 
responsabilidades 

Competências Alto nível científico 

Competências Empatia com os doentes 
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CATEGORIAS - 
SWOT 

Subcategorias 
Sub-

Subcategorias 
Exemplo Ilustrativos 

Competências  Profissionais diferenciados, 
dedicados e líderes 

Doentes Confiança e 
satisfação 

A crença e confiança que, 
felizmente, ainda se mantém em 
bom nível, nas capacidades dos 
Médicos e restantes Profissionais 
de Saúde 

Confiança e 
satisfação 

Doentes com elevado grau de 
satisfação no humanismo dos 
profissionais e cuidados 
prestados 

Confiança e 
satisfação 

Perceção de uma marca 
institucional forte 

Confiança e 
satisfação 

Segurança proporcionada pelo 
facto, de que recebe um serviço 
especializado e com um plano de 
tratamentos individualizado 

Prestação de 
cuidados de 
saúde 

Humanização dos cuidados 

Prestação de 
cuidados de 
saúde 

Cobertura legal para acompanhar 
familiares doente e faltas com 
doença 

Prestação de 
cuidados de 
saúde 

Tratamentos gratuitos, ou 
tendencialmente gratuitos, para 
toda a população 

Prestação de 
cuidados de 
saúde 

Organização dotada de grande 
espírito Humanista 

Prestação de 
cuidados de 
saúde 

Atendimento por equipas 
multidisciplinares 

Prestação de 
cuidados de 
saúde 

Possibilidade de inclusão em 
ensaios clínicos 

Competências Envolvimento no processo 
doença 

Competências Aumento da literacia e da 
capacidade de mobilização 

Competências De um modo geral são pacientes 
e recetivos 

Competências Espírito de entreajuda, 
compreensão 

 
A nuvem de palavras apresenta as dez palavras mais frequentes em relação a Pontos 

Fortes. Os resultados revelam a importância do doente no centro, seguida pelo peso 

dos profissionais e pelo compromisso e dedicação (Tabela 61 e Figura 7).  
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Tabela 61 - Pontos Fortes – dez palavras mais frequentes e respetiva frequência e 

percentagem  

Palavra Frequência % 

Doente 26 3,33 

Profissionais 19 2,44 

Compromisso 15 1,92 

Dedicação 15 1,92 

Serviço 11 1,41 

Trabalho (ambiente de...)  10 1,28 

Capacidade 9 1,15 

Espírito (Interajuda, missão) 9 1,15 

Humanização 9 1,15 

Instituição (confiança, 
reconhecimento, ...) 

9 1,15 

 

Figura 7 - Nuvem de palavras da análise SWOT relativa dos Pontos Fortes  

 
 

4.2.5.4.2. ANÁLISE SWOT – PONTOS FRACOS 

Em relação aos pontos fracos reforçam a falta de autonomia de gestão face ao poder 

central, face à gestão de recursos e falta de condições para um melhor trabalho e 

melhoria os procedimentos. São referidas falhas ao nível de competências da gestão e 

administração ligadas à comunicação e relações interpessoais.  
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Relativamente aos profissionais assinalam a falta de condições de trabalho ligada as 

remunerações, sobrecarga de trabalho, entre outras. Referem a desmotivação de 

alguns profissionais, a falta de competências e o absentismo. Em relação aos doentes 

referem falhas ao nível do acesso e das instalações, dificuldades ao nível da prestação 

de cuidados e fraca literacia e empowerment dos doentes (Tabela 62).  
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Tabela 62 - Categorias, Subcategorias e exemplos ilustrativos identificados na análise 

SWOT dos administradores/ gestores – Pontos Fracos  

CATEGORIAS 
- SWOT 

Subcategorias 
Sub- 

Subcategorias 
Exemplo Ilustrativos 

Pontos Fracos Organização_ 

Gestão 

Falta recursos Falta de autonomia a 
diversos níveis 

Falta recursos Autonomia de gestão 
limitada 

Falta recursos Falta de autonomia face ao 
poder central 

Falta recursos Recursos financeiros muito 
limitados face às obrigações 
da instituição. orçamento 
pouco descentralizado 

Falta recursos Falta de tempo 

Falta recursos Inexistência de 
exclusividade 

Falta recursos Desadequação entre custos 
e preços (subfinanciamento) 

Falta recursos Carência de recursos 
humanos / falta de massa 
crítica 

Competências Falta de liderança; falta de 
planeamento estratégico 

Competências fraca cultura de 
comunicação e articulação 

Competências o ambiente de alguma 
discórdia que se vive entre 
as direções de serviço e o 
ca, que causa alguma 
insegurança e desconforto 
nos colaboradores 

Competências Barreiras na comunicação 

Competências Falta de coesão da equipa 
de gestão intermédia 

Estratégia Incapacidade para respeitar 
tempos de espera 
recomendados em exames, 
consultas e cirurgias 

Estratégia Eficiência do trabalho entre 
serviços 

Estratégia Igualdade de tratamento nos 
horários e regalias dos 
colaboradores 

Estratégia Excesso de reporte em 
diferentes plataformas 

Profissionais Condições de trabalho Ausência de incentivos 
financeiros e associados ao 
desempenho 
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CATEGORIAS 
- SWOT 

Subcategorias 
Sub- 

Subcategorias 
Exemplo Ilustrativos 

Condições de trabalho Falta de oportunidade para 
frequência de ações de 
formação 

Condições de trabalho Sobrecarga de tarefas face 
aos recursos disponíveis 

Condições de trabalho Elevada rotatividade de 
profissionais 

Condições de Trabalho Falta de tempo para 
realização de projetos de 
mudança/qualidade 

Condições de Trabalho Remunerações baixas e não 
concorrenciais com a oferta 
privada 

Condições de Trabalho Diferentes graus 
remuneratórios para a 
mesma função 

Condições de Trabalho Inexistência de carreiras em 
determinados grupos 
profissionais 

Condições de trabalho Equipamentos e instalações 
insuficientes para o 
exercício da atividade 

Competências Pouca aptidão para a 
mudança e cristalização de 
hábitos antigos 

Competências Baixa produtividade 

Competências Desmotivação devido ao 
excesso de trabalho 

Competências Desmotivados pelas fracas 
expectativas de evolução na 
carreira 

Competências Absentismo elevado 

Competências Dificuldade de trabalhar em 
equipa 

Competências Envelhecimento das 
equipas 

Doentes Acesso e Instalações Instalações na área 
cirúrgica que não oferecem 
as boas condições de 
conforto, privacidade e que 
pelas normas não 
asseguram segurança na 
prevenção e controlo da 
infeção 

Acesso e Instalações Tempo de espera maior do 
que o esperado pelos 
Doentes na resposta 
institucional 

Acesso e Instalações Fraca acessibilidade e 
estacionamento 
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CATEGORIAS 
- SWOT 

Subcategorias 
Sub- 

Subcategorias 
Exemplo Ilustrativos 

Acesso e Instalações Informação dispersa 

Prestação de Cuidados Sujeição a política 
medicamentosa instituída 

Prestação de Cuidados Equipas sem o adequado 
número de colaboradores 
(profissionais assoberbados 
e por vezes tristes por não 
conseguirem prestar 
melhores cuidados) 

Literacia_ 

empowerment 

Tendência para recorrer 
desnecessariamente a 
serviços de urgência, sem 
ter sequer tentado o centro 
de saúde 

Literacia_empowerment "Limitações" na resposta ao 
acesso, nas expectativas 
exteriormente criadas, nos 
eventuais resultados 

Literacia_empowerment Menores índices de 
paciência para suportar a 
adversidade. 

Literacia_empowerment Sociedade cada vez mais 
"individualista", com menos 
capacidade de sacrifício e 
de solidariedade 
intrafamiliar 

Literacia_empowerment Grande iliteracia em saúde 
dos doentes 

Literacia_empowerment pouca consciencialização 
dos custos em saúde 

Literacia_empowerment Excessiva subserviência 
face aos médicos 

Literacia_empowerment Idade 

Literacia_empowerment Dr Google 

 

A nuvem de palavras apresenta as dez palavras mais frequentes em relação ao Pontos 

Fracos. Os resultados revelam a importância da falta de recursos (humanos e outros), 

dificuldades relacionadas com o tempo e autonomia (Tabela 63 e Figura 8).  
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Tabela 63 - SWOT Pontos Fracos – dez palavras mais frequentes e respetiva frequência 

e percentagem  

Palavra Frequência % 

Recursos 26 2,58 

Tempo 24 2,38 

Autonomia  17 1,69 

Humanos (recursos)  17 1,69 

Instalações 12 1,19 

Profissionais 11 1,09 

Equipamentos 7 0,69 

Espera 7 0,69 

Gestão 7 0,69 

Resposta 7 0,69 

 

Figura 8 - Nuvem de palavras da análise SWOT relativa dos Pontos Fracos 

 

4.2.5.4.3. ANÁLISE SWOT – OPORTUNIDADES 

Quando refletem acerca das oportunidades referem a oportunidade de otimizar 

procedimentos e estratégias que melhorem os processos internos e o funcionamento 

das equipas. Em relação aos profissionais salientam a oportunidade de 

desenvolvimento de competências de trabalho interdisciplinar e de especialização.  
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Face aos doentes identificam oportunidades de melhorar os acessos especialmente em 

relação à redução do tempo e lista de espera, melhorias na resposta instalada e mais e 

melhores serviços e especialidades. Referem ainda a oportunidade de melhoria da 

literacia e envolvimento dos doentes (Tabela 64).  

 

Tabela 64 - Categorias, Subcategorias e exemplos ilustrativos identificados na análise 

SWOT dos administradores/ gestores – Oportunidades  

CATEGORIAS 

– SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

Oportunidades Organização_ 

Gestão 

Competências Reforço dos processos 
internos tendentes ao 
aumento da eficiência 

Competências Reformulação dos 
modelos de 
financiamento, de 
modelos quantitativos 
para modelos 
compreensivos 

Competências Alargamento do modelo 
de financiamento com 
pagamento 
compreensivo por 
patologia 

Competências Envolver os profissionais 
na gestão de topo 

Competências melhorar comunicação 

Competências Melhorar a interligação 
com as estruturas 
regionais e centrais do 
Ministério da Saúde 

Competências Reforço dos processos 
internos tendentes ao 
aumento da eficiência 

Competências Aumento da autonomia 
face à tutela 

Competências Contratualização interna 
com os Serviços 

  

Competências Projetos estruturais 

Recursos Contratação de pessoal 
diferenciador 

Recursos Formação de recursos 
humanos em áreas 
específicas projetando o 
futuro 

Recursos Melhoria na capacidade 
instalada e na dotação de 
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CATEGORIAS 

– SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

recursos para melhor 
resposta às solicitações 

Recursos Excelente imagem 
Institucional e 
reconhecimento Público 

Recursos Novas gerações dos 
profissionais de saúde 

Estratégia_Procedimentos Maior envolvimento em 
estudos de investigação, 
quer de iniciativa própria 
quer em colaboração 
com outros serviços 
internos ou externos ao 
Hospital 

Estratégia_Procedimentos Maior envolvimento em 
programas de rastreio 
oncológico 

Estratégia_Procedimentos Melhores registos e mais 
informação disponível 
para ser analisada e 
utilizada para apoio à 
gestão 

Estratégia_Procedimentos Reorganização de 
reforço das áreas clínica 
de abordagem 
transversal e 
multidisciplinar 
importância do trabalho 
em equipa 

Estratégia_Procedimentos Interligação de todos os 
sistemas satélites de 
gestão assistencial e de 
transporte de doentes 

Estratégia_Procedimentos Maximizar a captação de 
cofinanciamento dos 
Fundos Europeus 
Estruturais e de 
Investimento (FEEI), de 
forma a assegurar o 
investimento em 
tecnologias de 
substituição e de 
inovação 

Estratégia_Procedimentos Desmaterialização de 
procedimentos 

Estratégia_Procedimentos Promoção da 
meritocracia 

Estratégia_Procedimentos maior envolvimento de 
todos na organização 

Instalações_Equipamentos Reestruturação da 
estrutura física com 
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CATEGORIAS 

– SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

reorganização de 
circuitos e processos 

Instalações_Equipamentos Aquisição de 
equipamentos 
diferenciadores 

Instalações_Equipamentos Desenvolver ferramentas 
informáticas apropriadas 

Instalações_Equipamentos Reestruturação dos 
sistemas e tecnologias 
da informação, 
administrativos e clínicos 

Profissionais Condições de trabalho Procurar reforçar 
iniciativas políticas para 
revisão de carreiras e 
planos de incentivos 

Condições de Trabalho Incentivos aos Contratos 
Individuais 

Condições de Trabalho Acreditação 

Condições de Trabalho Equipas 
multiprofissionais e 
multidisciplinares 

Condições de Trabalho melhores remunerações 

Condições de trabalho Oportunidades de 
integração nas carreiras 
conforme as suas 
habilitações 

Condições de trabalho Horários de trabalho 
iguais 

Competências participar em atividades 
científicas 

Competências Maior envolvimento em 
estudos de investigação, 
quer de iniciativa própria 
quer em colaboração 
com outros serviços 
internos ou externos ao 
Hospital. 

Competências Promover a 
interdisciplinaridade no 
hospital e com outras 
instituições 

Competências Oportunidade de se 
especializarem e de 
evoluírem pessoalmente 

Competências Desenvolver 
competências de trabalho 
em equipa e 
competências técnicas 
em áreas específicas 
(comunicação; 
investigação) 
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CATEGORIAS 

– SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

Doentes Acesso e Instalações Clarificar as espectativas 
temporais, os meios 
disponíveis e resultados 

Acesso e Instalações Melhoria dos circuitos do 
doente na instituição 

Acesso e Instalações Colmatar as 
necessidades 
infraestruturais com a 
simpatia e 
profissionalismo dos 
colaboradores 

Acesso e Instalações Diminuir listas de espera 

Acesso e Instalações Usar as novas 
tecnologias para ter 
acesso à informação 
clínica 

Acesso e Instalações Acesso a cuidados de 
qualidade cuidados 
multidisciplinares 

Acesso e Instalações Melhoria da capacidade 
instalada e nos tempos 
de resposta 

Prestação de Cuidados Melhoria das redes de 
cuidados continuados e 
paliativos 

Prestação de Cuidados Ajustar os procedimentos 
às necessidades de cada 
doente 

Prestação de Cuidados Psicologia 

Prestação de Cuidados Cuidados 
domiciliários/consultas à 
distância 

Prestação de cuidados Médico ou outro 
profissional de referência 

Literacia_empowerment Melhoria da educação 
cívica e da educação em 
geral 

Literacia_empowerment Envolver mais os grupos 
organizados de doentes 

Literacia_empowerment Ligação emocional dos 
doentes com o hospital 

Literacia_empowerment Tornarem-se mais 
responsáveis pela sua 
condição de saúde, 
parceiros, interventivos 
com sugestões de 
melhoria reais e não 
utópicas 
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A nuvem de palavras apresenta as dez palavras mais frequentes em relação às 

Oportunidades. Os resultados revelam a importância de Oportunidades relacionadas 

com a Gestão, com o Trabalho e o Envolvimento (Tabela 65 e Figura 9).  

 

Tabela 65 - SWOT Oportunidades – dez palavras mais frequentes e respetiva 

frequência e percentagem  

Palavra Frequência % 

Gestão 11 1,22 

Trabalho 11 1,22 

Envolvimento 10 1,11 

Formação 9 1,00 

Recursos 8 0,89 

Reforço 8 0,89 

Eficiência 7 0,78 

Investigação 7 0,78 

Cuidados 6 0,66 

Equipamentos 6 0,66 

 

Figura 9 - Nuvem de palavras da análise SWOT relativa às Oportunidades 
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4.2.5.4.4. ANÁLISE SWOT – CONSTRANGIMENTOS 

Ao nível dos constrangimentos salientam a fraca capacidade concorrencial com o setor 

privado. Identificam constrangimentos ao nível dos recursos orçamentais, materiais e 

humanos. A inflexibilidade e o peso burocrático diminuem a eficiência. As condições de 

trabalho dos profissionais associadas à remuneração, pouca flexibilidade, sobrecarga e 

fracas expectavas também são constrangimentos salientados. Em relação aos doentes 

além da fraca literacia em saúde, referem as dificuldades ao nível das condições de 

prestação de cuidados nos diferentes níveis de cuidados do SNS (primários, 

hospitalares, etc.) (Tabela 66).  

Tabela 66 - Categorias, Subcategorias e exemplos ilustrativos identificados na análise 

SWOT dos administradores/ gestores – Constrangimentos  

CATEGORIAS 

- SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

Constrangimentos Organização_ 

Gestão 

Capacidade  

concorrencial –  

privados 

Abertura de instituições de 
saúde privadas, dotadas 
de recursos 
tecnologicamente 
avançados e com ampla 
capacidade de resposta 

Capacidade  

concorrencial –  

privados 

Incapacidade para 
responder, eticamente e 
com equidade, às 
necessidades dos doentes 
que procuram o hospital 
no decurso de tratamentos 
iniciados no sector privado 

Capacidade  

concorrencial –  

privados 

Risco de fuga de médicos 
para setor privado 

Capacidade  

concorrencial –  

privados 

Estrutura burocrática 
pesada do SNS em 
comparação/concorrência 
com as unidades privadas 
de prestação de cuidados 
de saúde 

Falta Recursos Dificuldade no 
Planeamento e na tomada 
de decisão por envolver 
decisores externos 

Falta Recursos Risco de redução do nível 
de serviço decorrente do 
cenário de restrição 
orçamental e da limitação 
de autonomia de gestão 
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CATEGORIAS 

- SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

Falta Recursos Constrangimentos 
orçamentais, materiais e 
ao nível da política de 
recursos humanos 

Falta Recursos Atraso na obtenção das 
competentes autorizações 
para realização de 
investimentos 

Falta Recursos Peso excessivo de 
burocracia administrativa 
e obrigações de reporte a 
várias entidades 

Gestão_RH Absentismo laboral 

Gestão_RH Não é dado tempo aos 
profissionais de 
enfermagem para 
desenvolverem a sua 
atividade de forma 
holística junto do utente 

Gestão_RH cansaço, stress 

Gestão_RH A sensação dos 
colaboradores que não 
são consultados nas 
decisões da instituição 

Gestão_RH Estrutura burocrática 
pesada com reflexo na 
entrada de profissionais 
para a instituição, na 
progressão das carreiras e 
na aquisição lenta 
materiais de trabalho 

Estratégia_Procedimentos inflexibilidade da tutela no 
desenvolvimento de 
soluções informáticas que 
incorporem melhorias de 
eficiência 

Estratégia_Procedimentos Comunicação das 
diversas plataformas da 
Saúde 

Estratégia_Procedimentos preço novos 
medicamentos 

Instalações_equipamentos Estacionamento de 
colaboradores e utentes 

Instalações_equipamentos Área de terreno para 
ampliação das instalações 

Profissionais Condições de trabalho capacidade instalada 
insuficiente em termos de 
recursos humanos 

Condições de Trabalho Carga horária superior ao 
recomendável 
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CATEGORIAS 

- SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

Condições de Trabalho Colaboradores 
assoberbados 

Condições de Trabalho Regime legal insensível à 
necessidade de 
substituições urgentes 
temporárias recurso 
recorrente a trabalho extra 
a compensar em tempo o 
que dificulta o mútuo 
cumprimento de direitos e 
deveres, entre o 
profissional e a 
organização 

 Condições de Trabalho Demasiados outsourcings 
para serviços 
assistenciais, donde 
resulta que muitos 
profissionais não têm 
laços de pertença com a 
organização nem com os 
profissionais do quadro 

Condições de trabalho Fracas perspetivas de 
evolução na carreira 

Condições de trabalho Dificuldades em 
flexibilização de horários 

Condições de trabalho Ausência de incentivos 
dignos ao trabalho por 
turnos 

Condições de Trabalho Tarefas em sobreposição 

Condições de Trabalho A sensação de falta de 
consulta das "bases"" para 
a gestão da instituição 

Condições de Trabalho Hierarquias com base na 
antiguidade e com pouca 
possibilidade de mudança 

Competências Perceber que a qualidade 
e auditorias são 
importantes 

Competências Trabalho/ atividade pouco 
eficiente 

Competências Desmotivação por falta de 
reconhecimento do mérito 

Doentes Acesso_Instalações locais de espera com 
condições inadequadas à 
permanência o dia inteiro 
na organização 

Acesso_Instalações Limitações éticas e de 
equidade no tratamento 
de doentes que iniciaram 
tratamentos no sector 
privado e surgem no 
sector público 
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CATEGORIAS 

- SWOT 
Subcategorias Sub-Subcategorias Exemplo Ilustrativos 

maioritariamente por 
fatores económico-
financeiros 

Acesso_Instalações Sujeição a política 
medicamentosa instituída 

Acesso_Instalações Dispersão geográfica e 
distância ao hospital 

Prestação cuidados falta de investimento nos 
cuidados primários em 
equipamentos para 
cuidados gerais de 
estomatologia, 
oftalmologia, e outros 
descentralizáveis para 
situações correntes 

Prestação cuidados pouca integração do 
cuidado ao nível do SNS 
(cuidados de saúde 
primários e hospitalares) 

Prestação cuidados Falta de apoio domiciliário 

Literacia_empowerment Baixo nível 
socioeconómico da 
generalidade da 
população 

Literacia_empowerment expectativas muito 
desfasadas da realidade 
nacional 

Literacia_empowerment Fracas opções de escolha 

Literacia_empowerment Pouca propensão para 
reclamar 

Literacia_empowerment Situações complexas dos 
doentes 

Literacia_empowerment Fragilidade emocional 

Literacia_empowerment Vulnerabilidade 

 
A nuvem de palavras apresenta as dez palavras mais frequentes em relação aos 

Constrangimentos. Os resultados revelam a importância de constrangimentos 

essencialmente relacionados com os Recursos (especialmente recursos humanos), 

Autonomia e Gestão (Tabela 67 e Figura 10).  

 
  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  246 

Tabela 67 - SWOT Constrangimentos – dez palavras mais frequentes e respetiva 

frequência e percentagem  

Palavra Frequência % 

Recursos 26 2,61 

Autonomia 19 1,91 

Humanos 18 1,81 

Gestão 15 1,51 

Trabalho 9 0,90 

Instalações 8 0,80 

Capacidade 7 0,70 

Colaboradores 7 0,70 

Tempo 7 0,70 

Burocracia 6 0,60 

 

Figura 10 - Nuvem de palavras da análise SWOT relativa aos Constrangimentos 

 
 

4.2.5.4.5. ANÁLISE SWOT – PROPOSTAS DE MELHORIA 

As principais propostas de melhoria indicadas relativamente à Administração Gestão 

são: 1) Autonomia; 2) Planeamento Estratégico do trabalho da organização; 3) 

Comunicação e Envolvimento Organizacional; 4) Inovação e 5) Aumento de Recursos. 
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Ao nível dos procedimentos salientam a necessidade de 1) Interligação de redes e 

softwares; 2) Agilização de processos; 3) Melhoria da articulação com a comunidade 

(serviços e parcerias); 4) A modernização das instalações.  

Em relação aos profissionais propõem que seja melhorado: 1) Condições de contratuais; 

2) Condições de trabalho e 3) Relações laborais. Por último, relativamente aos doentes, 

sugerem melhoria de: 1) Acesso, Instalações e Procedimentos; 2) Prestação de 

cuidados e 3) Promoção de Literacia e envolvimento (Tabela 68). 

 

Tabela 68 - Categorias, Subcategorias e exemplos ilustrativos identificados na análise 

da Propostas de Melhoria apresentadas pelos dos administradores/ gestores 

Tema Categorias Subcategorias Exemplos ilustrativos 

Ações de 
melhoria  

Administração 
Gestão 

 

Autonomia 

 

Autonomia administrativa e financeira sob 
tutela de Auditoria Externa Pública 

Maior Autonomia de Gestão transparente e 
responsável  

Planeamento 
Estratégico do 
trabalho da 
organização 

 

Apresentar um plano estruturado, 
articulando todos os serviços, de forma a 
que os colaboradores sintam ""uma cultura 
organizacional" 

Melhoria dos processos transversais da 
organização 

revisão sectorial da capacidade produtiva 
instalada 

Comunicação e 
Envolvimento 
Organizacional  

 

Reuniões com direções de serviço ou 
grupos de trabalho da instituição, para 
delinear as políticas da instituição e 
fomentar uma efetiva cultura institucional 

Serem consultadas as chefias dos serviços 
e responsabilizadas na tomada de decisão 

Maior envolvimento da gestão com 
estruturas intermédias, hospitais deveriam 
ter junto das administrações centrais uma 
figura de "gestor de conta" 

Inovação  

 

Garantir, de forma sustentável, a avaliação 
e o acesso à inovação de tecnologias em 
saúde de medicamentos e de 
equipamentos e, concomitantemente, 
manter a trajetória de sustentabilidade 
económico-financeira 

Aumentar Recursos financeiros próprios 

Candidaturas a fundos europeus  

Procedimentos 

 

 

Interligação de 
redes e 
softwares 

interligação mais automatizada dos 
diversos softwares na migração célere e 
mútua de diversos inputs, evitando 
transcrições, acessos múltiplos a diversos 
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Tema Categorias Subcategorias Exemplos ilustrativos 

 sistemas, para os diversos atos 
assistenciais 

Melhoria de definição da rede de 
Referenciação da Saúde 

maior articulação com outras entidades do 
SNS 

Intercomunicabilidade das plataformas de 
saúde 

Agilizar 
processos  

 

investimento em hardware suscetível de 
proporcionar mais celeridade informática 

Diminuir burocracia interna 

simplificação de processos (internos e 
externos) 

Legislação carece de atualização: 
incorporar soluções legais e 
organizacionais, envolvendo autarquias, 
quando não existem transportes públicos 
adequados para aceder aos hospitais 
centrais 

Assinaturas digital de documentos 

Agilizar a legislação sobre aquisição de 
materiais cirúrgicos e de consulta, assim 
como a referente à contratação de 
profissionais 

Melhorar 
articulação com 
a comunidade 
(serviços e 
parcerias) 

Desenvolver projetos/atividades que 
promovam a integração de cuidados e a 
articulação interinstitucional 

Melhorar a aposta nos serviços que presta 
à comunidade 

Instalações  Modernização  remodelação do edifício de Consulta 
Externa e Administração 

Aquisição de equipamentos 
diferenciadores 

investimento em hardware suscetível de 
proporcionar mais celeridade informática 

Recursos 
Humanos / 
profissionais  

Melhorar 
condições de 
contratuais 

 

concursos internos que promovam uma 
cultura de meritocracia 

Contratação de recursos humanos em 
áreas transversais (epidemiologia; 
investigação) 

Incentivos aos Contratos Individuais 

melhores remunerações, Valorização 
salarial do tempo de serviço e das 
responsabilidades 

dedicação exclusiva 

horários e regalias iguais nos diversos 
tipos de contrato 

Melhorar 
condições de 
trabalho 

Melhorar política de reconhecimento dos 
recursos humanos 

Reforço da comunicação interna 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  249 

Tema Categorias Subcategorias Exemplos ilustrativos 

 Mais formação em áreas mais especificas 
a cada categoria profissional 

Reforço das equipas em colaboradores, 
multiprofissionais 

Estabilização das equipas 

Ações de psicologia positiva / gestão de 
Stress 

Contratação de recursos humanos em 
áreas transversais (epidemiologia; 
investigação) 

melhoria das condições de trabalho ao 
nível das instalações e meios para a 
realização das tarefas 

Melhorar 
relações laborais 

 

fomentar a articulação interna intergrupos 

Comunicar de forma mais próxima com os 
diferentes grupos profissionais, dar 
conhecimentos da orientação estratégica 
da Instituição 

Incremento da capacidade organizativa 
entre grupos profissionais distintos 

Reforço do trabalho em equipa e trabalho 
colaborativo 

Doentes  

 

Melhoria Acesso, 
Instalações e 
Procedimentos  

 

melhorar os processos administrativos 
acesso a melhor informação e em tempo 
útil melhoria da comunicação com a 
instituição 

Melhorar o acolhimento e atendimento ao 
doente no hospital 

Melhoria dos tempos de consulta 

Melhor sinalização dos serviços 

Melhorar o acolhimento e atendimento ao 
doente, garantindo resposta às diversas 
formas de contacto e promovendo a 
humanização 

Melhorar as relações e comunicação com 
as associações de doentes, poder dar 
visão real do cenário da saúde em 
Portugal, torná-los parceiros 

Revisão da legislação dos transportes de 
doentes 

Melhoria na 
prestação de 
cuidados 

 

Melhoria dos tempos de resposta aos 
Doentes e suas solicitações em termos de 
tratamento 

Colmatar as necessidades infraestruturais 
com a simpatia e profissionalismo dos 
colaboradores 

Possibilidade de realizar análises/exames 
de seguimento no âmbito dos cuidados de 
saúde primários 

apoio psicológico 
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Tema Categorias Subcategorias Exemplos ilustrativos 

Proximidade do doente com os 
profissionais, interação profissional de 
saúde/doente 

Promoção de 
Literacia  

 

Esclarecer os doentes relativamente ao 
seu estado de saúde à entrada e durante o 
seguimento institucional, quanto ao modo 
como os recursos disponíveis se irão 
adequar ao seu estado, educar doentes e 
familiares para se envolverem no processo 
e estruturar não a expensas institucionais 
os cuidados no domicílio 

Ações para aumentar a literacia médica 
dos doentes 

Disciplina de educação cívica nas escolas. 
Mais campanhas informativas sobre 
cuidados de saúde e deveres cívicos com 
apoio económico e financeiro para 
possibilitar a sua eficácia. 

centro de educação com disponibilização 
de informação em suporte de papel e 
digital 

Envolver os doentes e familiares em 
comissões, grupos de trabalho. 

Utilização das críticas/ sugestões dos 
utentes/familiares 

 
A nuvem de palavras apresenta as cinco palavras mais frequentes em relação às 

Propostas de Melhoria. Os resultados revelam a importância dos Recursos, 

necessidade de Reforço aos vários níveis, Autonomia e aspetos relacionados com a 

Gestão, assim como melhorias ao nível da comunicação (Tabela 69 e Figura 11).  

 

Tabela 69 - SWOT Propostas de Melhoria – cinco palavras mais frequentes e respetiva 

frequência e percentagem  

Palavra Frequência % 

Recursos 17 1,55 

Reforço 14 1,27 

Autonomia 13 1,18 

Gestão 13 1,18 

Comunicação 10 0,91 
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Figura 11 - Nuvem de palavras da análise SWOT relativa às Propostas de Melhoria 

 
 

4.2.6. PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE MODELO DE AVALIAÇÃO DAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

Com o objetivo de propor um modelo multidimensional de avaliação e monitorização da 

qualidade da gestão das organizações de saúde, tendo como base os instrumentos 

utilizados no estudo, procedeu-se à redução dos itens de cada um dos instrumentos 

utilizados através de um procedimento rigoroso que teve em conta o conhecimento 

teórico e conceptual das variáveis e a qualidade e robustez das análises e resultados 

do tratamento estatístico.  

4.2.6.1. PROCESSO DE REDUÇÃO DE ITENS  

Numa primeira fase, para redução dos itens, realizaram-se as seguintes análises para 

cada um dos instrumentos utilizados no estudo: Instrumentos de Avaliação da Cultura 

Organizacional, Instrumentos de Avaliação da Qualidade de Vida, Instrumento de 

Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho, Instrumento de Avaliação de 

Desempenho e Instrumento de Avaliação da Satisfação no Trabalho. As análises 

realizadas formam: 1º Análise Fatorial Exploratória (SPSS Statistics 24); 2º Análise de 

Confiabilidade dos fatores SPSS 24; 3º Análise de Correlação de Pearson (SPSS 
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Statistics 24); 4º Análise Fatorial Confirmatória de todas as Escalas EQS; e 5º Modelo 

de Equações Estruturais (EQS 6.3). 

4.2.6.1.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Em relação a escala de avaliação da Cultura Organizacional tivemos como objetivo 

propor uma escala unidimensional da Cultura Organizacional. 

O processo de redução de itens seguiu os seguintes passos: (1) Estudo da Sensibilidade 

(Figura 12); (2) Análise Fatorial Exploratória com a utilização de Rotação Oblimin Direto, 

foram selecionados coeficientes > 0,70 e a extração foi com base no auto valor. Resultou 

um fator que explicava 35,35% da variância e muito distante do 2º fator com apenas 

10%, optou-se por selecionar os itens com maior peso > 0,70 desse 1º fator; (3) Análise 

Fatorial Exploratória com os 8 itens selecionados numa escala unidimensional variância 

explicada total de 62,33, com Eigenvalue de 4,99, valor de KMO de 0,90 e (3) Análise 

de Consistência Interna (confiabilidade) para a escala unidimensional o alfa de 

Cronbach é de 0,91 e não melhora com a exclusão de nenhum dos itens (Tabela 70, 

Tabela 71 e Tabela 72). 

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da versão reduzida da escala de avaliação da Cultura 

Organizacional.  O valor de assimetria é de -0,344 e o valor da curtose é de -0,450 

considerados valores aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a versão reduzida da escala de avaliação da Cultura Organizacional possui um 

considerável número de escalões intermédios de classificação dos sujeitos (Figura 12). 
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Figura 12 - Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do 

potencial da versão reduzida da escala de avaliação da Cultura Organizacional 

 
 

Tabela 70 - Análise Fatorial Exploratória –Método de Extração: Análise de Componente 

Principal  

 Componente 1 

CO_EE_A - O Hospital enfatiza o desenvolvimento humano. A alta 
confiança, abertura e participação persistem. 

0,82 

CO_LO_B - A liderança no Hospital é geralmente considerada como um 
exemplo de empreendedorismo, inovação ou gestão de risco. 

0,81 

CO_CS_A - O Hospital define o sucesso com base no desenvolvimento 
de recursos humanos, trabalho em equipa, comprometimento dos 
colaboradores e preocupação com as pessoas. 

0,81 

CO_LO_A - A liderança no Hospital é geralmente considerada como 
sinónimo de orientação, facilitação ou incentivo. 

0,80 

CO_LO_D - A liderança no Hospital é geralmente considerada como 
exemplo de coordenação, organização ou eficiência. 

0,79 

CO_GC_A - O estilo de gestão no Hospital é caracterizado pelo trabalho 
em equipa, consenso e participação. 

0,79 

CO_EE_B - O Hospital enfatiza a aquisição de novos recursos e a 
criação de novos desafios. Propor e perspetivar novas situações e 
oportunidades é valorizado. 

0,77 

CO_CO_A - O que une o Hospital é a lealdade e a confiança mútua. O 
compromisso com a organização é significativo. 

0,72 
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Tabela 71 - Análises Descritivas da Cultura Organizacional  

 
Média 

Desvio 
Padrão 

CO_LO_A - A liderança no Hospital é geralmente considerada como 
sinónimo de orientação, facilitação ou incentivo. 

3,01 1,08 

CO_LO_B - A liderança no Hospital é geralmente considerada como 
um exemplo de empreendedorismo, inovação ou gestão de risco. 

3,07 1,06 

CO_LO_D - A liderança no Hospital é geralmente considerada como 
exemplo de coordenação, organização ou eficiência. 

3,25 1,02 

CO_GC_A - O estilo de gestão no Hospital é caracterizado pelo 
trabalho em equipa, consenso e participação. 

3,16 1,05 

CO_CO_A - O que une o Hospital é a lealdade e a confiança mútua. O 
compromisso com a organização é significativo. 

3,32 1,01 

CO_EE_A - O Hospital enfatiza o desenvolvimento humano. A alta 
confiança, abertura e participação persistem. 

2,92 1,04 

CO_EE_B - O Hospital enfatiza a aquisição de novos recursos e a 
criação de novos desafios. Propor e perspetivar novas situações e 
oportunidades é valorizado. 

2,90 1,06 

CO_CS_A - O Hospital define o sucesso com base no 
desenvolvimento de recursos humanos, trabalho em equipa, 
comprometimento dos colaboradores e preocupação com as pessoas. 

2,86 1,20 

 

Tabela 72 - Análises de correlação de Pearson da Cultura Organizacional 

 1 2 3 4 5 6 7 

CO_LO_A - A liderança no 
Hospital é geralmente 
considerada como sinónimo de 
orientação, facilitação ou 
incentivo. 

       

CO_LO_B - A liderança no 
Hospital é geralmente 
considerada como um exemplo 
de empreendedorismo, 
inovação ou gestão de risco. 

0,79**       

CO_LO_D - A liderança no 
Hospital é geralmente 
considerada como exemplo de 
coordenação, organização ou 
eficiência. 

0,66** 0,69**      

CO_GC_A - O estilo de gestão 
no Hospital é caracterizado 
pelo trabalho em equipa, 
consenso e participação. 

0,55** 0,54** 0,55**     
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 1 2 3 4 5 6 7 

CO_CO_A - O que une o 
Hospital é a lealdade e a 
confiança mútua. O 
compromisso com a 
organização é significativo. 

0,53** 0,50** 0,51** 0,54**    

CO_EE_A - O Hospital enfatiza 
o desenvolvimento humano. A 
alta confiança, abertura e 
participação persistem. 

0,53** 0,53** 0,52** 0,63** 0,53**   

CO_EE_B - O Hospital enfatiza 
a aquisição de novos recursos 
e a criação de novos desafios. 
Propor e perspetivar novas 
situações e oportunidades é 
valorizado. 

0,45** 0,52** 0,51** 0,57** 0,47** 0,73**  

CO_CS_A - O Hospital define o 
sucesso com base no 
desenvolvimento de recursos 
humanos, trabalho em equipa, 
comprometimento dos 
colaboradores e preocupação 
com as pessoas. 

0,53** 0,54** 0,56** 0,62** 0,53** 0,71** 0,61** 

Nota. ** p< 0,001 

 

4.2.6.1.2. QUALIDADE DE VIDA 

Em relação a escala de avaliação da Qualidade de Vida tivemos como objetivo propor 

uma escala unidimensional da Qualidade de Vida. 

O processo de redução de itens seguiu os seguintes passos: (1) Estudo da Sensibilidade 

(Figura 13); (2) Análise Fatorial Exploratória com a utilização de Rotação Oblimin Direto, 

foram selecionados coeficientes > 0,70 e a Extração foi com base no auto valor. 

Resultou um fator explicava 37% da variância e muito distante do 2º com apenas 7%, 

optou-se por selecionar os 5 itens com mais peso > 0,70 desse 1º fator; (3) Análise 

Fatorial Exploratória com extração com número fixo de valores (1), com os 5 itens 

selecionados resulta num fator que explica cerca de 60% da variância explicada  

(Eigenvalue de 2,99 e variância explicada de 59,87%) e valor de KMO de 0,79; (4) 

Análise de Consistência Interna (confiabilidade) para a escala unidimensional o alfa de 

Cronbach é de 0,83 e não melhora com a exclusão de nenhum dos itens (Tabela 73, 

Tabela 74 e Tabela 75). 

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da versão reduzida da escala de avaliação da Qualidade 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos  256 

de Vida. O valor de assimetria é de -0,702 e o valor da curtose é de 0,890 considerados 

valores aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a versão reduzida da escala de avaliação da Qualidade de Vida possui um considerável 

número de escalões intermédios de classificação dos sujeitos (Figura 13). 

 

Figura 13 - Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do 

potencial da versão reduzida da escala de avaliação da Qualidade de Vida 

 
 

Tabela 73 - Análise Fatorial Exploratória – Método de Extração: Análise de Componente 

Principal 

 

Componente 

1 

WHOQOL_19- Até que ponto está satisfeito(a) consigo próprio(a)? 0,86 

WHOQOL_17- Até que ponto está satisfeito(a) com a sua capacidade para 
desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 

0,78 

WHOQOL_20- Até que ponto está satisfeito(a) com as suas relações 
pessoais? 

0,77 

WHOQOL_10- Tem energia suficiente para a sua vida diária? 0,76 

WHOQOL_5- Até que ponto gosta da vida? 0,70 
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Tabela 74 - Análises Descritivas da Escala reduzida de Qualidade de Vida  

Itens WHOQOL Média 
Desvio 
Padrão 

WHOQOL_6- Em que medida sente que a sua vida tem sentido? 4,26 0,83 

WHOQOL_10- Tem energia suficiente para a sua vida diária? 3,56 0,88 

WHOQOL_17- Até que ponto está satisfeito(a) com a sua 
capacidade para desempenhar as atividades do seu dia-a-dia? 

3,84 0,79 

WHOQOL_19- Até que ponto está satisfeito(a) consigo próprio(a)? 3,96 0,76 

WHOQOL_20- Até que ponto está satisfeito(a) com as suas 
relações pessoais? 

3,91 0,84 

 

Tabela 75 - Análises de correlação de Pearson da Escala reduzida de Qualidade de 

Vida  

 1 2 3 4 

WHOQOL_6- Em que medida sente que a sua vida 
tem sentido? 

    

    

WHOQOL_10- Tem energia suficiente para a sua vida 
diária? 

 0,39**    

0,001    

WHOQOL_17- Até que ponto está satisfeito(a) com a 
sua capacidade para desempenhar as atividades do 
seu dia-a-dia? 

 0,33** 0,62**   

0,001   0,001   

WHOQOL_19- Até que ponto está satisfeito(a) 
consigo próprio(a)? 

 0,51** 0,51**  0,64**  

0,001   0,001 0,001  

WHOQOL_20- Até que ponto está satisfeito(a) com 
as suas relações pessoais? 

 0,51** 0,39**  0,43**  0,64** 

0,001   0,001 0,001 0,001 

Nota. ** p< 0,001 

4.2.6.1.3. RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

O processo de redução de itens da escala de avaliação dos Riscos Psicossociais do 

Trabalho seguiu os seguintes passos: (1) Estudo da Sensibilidade (Figura 15); (2) 

Análise Fatorial Exploratória com a utilização de Rotação Oblimin Direto, foram 

selecionados coeficientes > 0,70 e a Extração foi com base no auto valor. Análise 

Fatorial Exploratória com extração base no auto valor revelou 17 fatores; (3) Análise 

Fatorial Exploratória com os itens selecionados com mais peso em cada um dos 2 

fatores principais, com os 15 itens selecionados resulta em 2 fatores que explicam 

aproximadamente 63% da variância; (4) A Análise de Consistência Interna 

(confiabilidade) para cada uma das 2 dimensões obteve bons resultados, com o alfa de 

Cronbach é de 0,92 e não melhora com a exclusão de nenhum dos itens, e explica 63% 

da variância, fator 1 com Eigenvalue de 7,21 e variância explicada de 48,08% e o fator 

2 com Eigenvalue de 2,21 e variância explicada de 14,71%. Com valor de KMO de 0,78 
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para a dimensão relacionada com o RPT na área da saúde mental e 0,94 na dimensão 

relacionada com os RPT ao nível da liderança e trabalho (Tabela 76, Tabela 77, Tabela 

78 e Tabela 80).  

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da versão reduzida da escala de avaliação dos Riscos 

Psicossociais do Trabalho – Liderança e Trabalho.  O valor de assimetria é de 0,313 e 

o valor da curtose é de -0,314 considerados valores aceitáveis e indicadores de 

sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a versão reduzida da escala de avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho – 

Liderança e Trabalho possui um considerável número de escalões intermédios de 

classificação dos sujeitos (Figura 14). 

 

Figura 14 - Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do 

potencial da versão reduzida da escala de avaliação dos Riscos Psicossociais do 

Trabalho – Liderança e Trabalho 

 
 
Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 
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curtose, para a medida global da versão reduzida da escala de avaliação dos Riscos 

Psicossociais do Trabalho – Saúde Mental.  O valor de assimetria é de 0,086 e o valor 

da curtose é de -0,242 considerados valores aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a versão reduzida da escala de avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho – Saúde 

Mental possui um considerável número de escalões intermédios de classificação dos 

sujeitos (Figura 15). 

 

Figura 15 Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do potencial 

da versão reduzida da escala de avaliação dos Riscos Psicossociais do Trabalho – 

Saúde Mental 

 
 

Tabela 76 - Análise Fatorial Exploratória –Método de Extração: Análise de Componente 

Principal e Método de Rotação: Oblimin com Normalização de Kaiser 

 

Componente 

Fator 1 Fator 2 

36. Oferece aos indivíduos e ao grupo boas oportunidades de 
desenvolvimento? 

0,83  

23. É tratado(a) de forma justa no seu local de trabalho? 0,83  

37. Dá prioridade à satisfação no trabalho? 0,82  

22. A gerência do seu local de trabalho respeita-o(a)? 0,82  
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Componente 

Fator 1 Fator 2 

21. O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gerência? 0,81  

31. Com que frequência tem ajuda e apoio do seu superior direto? 0,79  

16. No seu local de trabalho, é informado(a) com antecedência sobre 
decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro? 

0,78  

17. Recebe toda a informação que necessita para fazer bem o seu 
trabalho? 

0,77  

46. Os conflitos são resolvidos de uma forma justa? 0,72  

58. A forma como as suas capacidades de trabalho são utilizadas? 0,71  

35. No seu local de trabalho sente-se parte de uma comunidade? 0,70  

68. Emocionalmente exausto(a)?  0,86 

71. Triste?  0,86 

69. Irritado(a)?  0,86 

63. Sente que o seu trabalho lhe exige muito tempo que acaba por 
afetar a sua vida privada negativamente? 

 0,70 

 

Riscos Psicossociais do Trabalho (RPT) – conteúdo do trabalho e liderança 

 

Tabela 77 - Análises Descritivas da Escala Riscos Psicossociais do Trabalho (RPT) – 

Dimensão conteúdo do trabalho e liderança 

 Média 
Desvio 
Padrão 

36. Oferece aos indivíduos e ao grupo boas oportunidades de 
desenvolvimento? 

2,97 1,09 

23. É tratado(a) de forma justa no seu local de trabalho? 2,67 1,14 

37. Dá prioridade à satisfação no trabalho? 3,09 1,134 

22. A gerência do seu local de trabalho respeita-o(a)? 2,47 1,154 

21. O seu trabalho é reconhecido e apreciado pela gerência? 3,06 1,18 

31. Com que frequência tem ajuda e apoio do seu superior direto? 3,10 1,23 

16. No seu local de trabalho, é informado(a) com antecedência sobre 
decisões importantes, mudanças ou planos para o futuro? 

3,18 1,093 

17. Recebe toda a informação que necessita para fazer bem o seu 
trabalho? 

2,75 0,97 

46. Os conflitos são resolvidos de uma forma justa? 2,97 0,88 

58. A forma como as suas capacidades de trabalho são utilizadas? 3,04 0,98 

35. No seu local de trabalho sente-se parte de uma comunidade? 2,47 1,01 
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Tabela 78 - Análises de correlação de Pearson da Escala Riscos Psicossociais do 

Trabalho (RPT) – Dimensão conteúdo do trabalho e liderança 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RPT_16           

RPT_21 0,59**          

RPT_22 0,55** 0,72**         

RPT_35 0,45** 0,50** 0,45**        

RPT_37 0,61** 0,59** 0,60** 0,47**       

RPT_46 0,50** 0,51** 0,54** 0,48** 0,56**      

RPT_58 0,52** 0,52** 0,52** 0,49** 0,51** 0,46**     

RPT_36 0,60** 0,62** 0,59** 0,48** 0,77** 0,57** 0,55**    

RPT_31 0,59** 0,56** 0,59** 0,48** 0,66** 0,50** 0,47** 0,67**   

RPT_17 0,66** 0,58** 0,56** 0,47** 0,57** 0,51** 0,55** 0,59** 0,55**  

RPT_23 0,53** 0,71** 0,81** 0,55** 0,61** 0,58** 0,55** 0,61** 0,59** 0,57** 

Nota. ** p< 0,001 

 
Riscos Psicossociais do Trabalho – Saúde Mental  

 

Tabela 79 - Análises Descritivas da Escala Riscos Psicossociais do Trabalho (RPT) – 

Saúde Mental 

 
Média 

Desvio 
Padrão 

63. Sente que o seu trabalho lhe exige muito tempo que 
acaba por afetar a sua vida privada negativamente? 

2,77 1,17 

68. Emocionalmente exausto(a)? 3,08 1,047 

69. Irritado(a)? 2,92 0,957 

71. Triste? 2,64 1,047 

 

Tabela 80 - Análises Correlação de Pearson da Escala Riscos Psicossociais do 

Trabalho (RPT) – Saúde Mental 

 1 2 3 

RPT_63. Sente que o seu trabalho lhe exige muito 
tempo que acaba por afetar a sua vida privada 
negativamente? 

   

   

RPT_68. Emocionalmente exausto(a)? 0,48**   

RPT_69. Irritado(a)? 0,46** 0,64**  

RPT_71. Triste? 0,39** 0,68** 0,69** 
Nota. ** p< 0,001 
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4.2.6.1.4. GESTÃO DO DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS  

Em relação à versão reduzida da escala de avaliação da Gestão do Desempenho 

tivemos como objetivo propor uma escala unidimensional de Desempenho. 

O processo de redução de itens seguiu os seguintes passos: (1) Estudo da Sensibilidade 

(Figura 16); (2) Análise Fatorial Exploratória com a utilização de Rotação Oblimin Direto, 

foram selecionados coeficientes > 0,70 e a Extração foi com base no auto valor. 

Resultou um fator que explicava 35% da variância e muito distante do 2º com apenas 

6%, optou-se por selecionar os 5 itens com maior peso > 0,70 desse 1º fator; (3) Análise 

Fatorial Exploratória com extração com número fixo de valores (1), com os 5 itens 

selecionados resulta num fator que explica cerca de 73% da variância explicada  

(Eigenvalue de 3,67 e variância explicada de 73,48%) e valor de KMO de 0,87; (4) 

Análise de Consistência Interna (confiabilidade) para a escala unidimensional o alfa de 

Cronbach é de 0,91 e não melhora com a exclusão de nenhum dos itens (Tabela 81, 

Tabela 82 e Tabela 83). 

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da versão reduzida da escala de avaliação da Gestão do 

Desempenho.  O valor de assimetria é de -0,588 e o valor da curtose é de 1,299 

considerados valores aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a versão reduzida da escala de avaliação da Gestão do Desempenho possui um 

considerável número de escalões intermédios de classificação dos sujeitos Figura 16). 
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Figura 16 - Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do 

potencial da versão reduzida da escala de avaliação da Gestão do Desempenho 

 
 

Tabela 81 - Análise Fatorial Exploratória –Método de Extração: Análise de Componente 

Principal 

 

Componente 

1 

GDESEMP_15. Mostra aos outros como completar tarefas difíceis 0,83 

GDESEMP_16. Fornece os recursos necessários para realizar o 
trabalho 

0,83 

GDESEMP_17. Ajuda a identificar soluções para superar os 
obstáculos presentes ao nível do desempenho 

0,89 

GDESEMP_18. Ajuda as pessoas a desenvolverem as suas 
competências 

0,89 

GDESEMP_19. Dirige quando é necessário 0,85 
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Tabela 82 - Análises Descritivas da Escala de Desempenho 

 Média 
Desvio 
Padrão 

GDESEMP_15. Mostra aos outros como completar tarefas 
difíceis 

3,59 0,82 

GDESEMP_16. Fornece os recursos necessários para realizar o 
trabalho 

3,71 0,81 

GDESEMP_17. Ajuda a identificar soluções para superar os 
obstáculos presentes ao nível do Desempenho 

3,78 0,74 

GDESEMP_18. Ajuda as pessoas a desenvolverem as suas 
competências 

3,74 0,78 

GDESEMP_19. Direciona quando é necessário 3,80 0,78 

 

Tabela 83 - Análises Correlação de Pearson da Escala de Desempenho 

 1 2 3 4 

GDESEMP_15. Mostra aos outros como 
completar tarefas difíceis 

    

    

GDESEMP_16. Fornece os recursos 
necessários para realizar o trabalho 

0,67**    

GDESEMP_17. Ajuda a identificar soluções 
para superar os obstáculos presentes ao nível 
do Desempenho 

0,65** 0,69**   

GDESEMP_18. Ajuda as pessoas a 
desenvolverem as suas competências 

0,65** 0,63** 0,77**  

DESEMP_19. Direciona quando é necessário 0,59** 0,58** 0,69** 0,76** 
Nota. ** p< 0,001 

 

4.2.6.1.5. SATISFAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 

Em relação a escala de avaliação satisfação dos profissionais com trabalho tivemos 

como objetivo propor uma escala unidimensional satisfação dos profissionais com 

trabalho. 

O processo de redução de itens seguiu os seguintes passos: (1) Estudo da Sensibilidade 

(Figura 17); (2) Análise Fatorial Exploratória com a utilização de Rotação Oblimin Direto, 

foram selecionados coeficientes > 0,70 e a Extração foi com base no auto valor, resultou 

em 4 fatores com variância explicada total 62%. Optou-se por selecionar os itens do 

primeiro fator, resultando em 6 itens; (3) Análise Fatorial Exploratória com extração com 

número fixo de valores (1), com os 6 itens selecionados resulta num fator que explica 

cerca de 58% da variância explicada (Eigenvalue de 3,49 e variância explicada de 
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58,11%) e valor de KMO de 0,87; (4) Análise de Consistência Interna (confiabilidade) 

para a escala unidimensional o alfa de Cronbach é de 0,86 e não melhora com a 

exclusão de nenhum dos itens (Tabela 84, Tabela 85 e Tabela 86). 

Para o estudo da sensibilidade psicométrica além dos valores da média e do desvio 

padrão anteriormente apresentados, indicam-se os valores absolutos da assimetria e 

curtose, para a medida global da versão reduzida da escala de avaliação da Satisfação 

dos Profissionais. O valor de assimetria é de -0,138 e o valor da curtose é de 0,098 

considerados valores aceitáveis e indicadores de sensibilidade. 

Analisando o traçado do histograma da medida relativa ao potencial de confirma-se que 

a versão reduzida da escala de avaliação da Satisfação dos Profissionais possui um 

considerável número de escalões intermédios de classificação dos sujeitos (Figura 17).  

 

Figura 17 Histograma com o traçado da curva normal para a medida global do potencial 

da versão reduzida escala de avaliação da Satisfação dos Profissionais 
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Tabela 84 - Análise Fatorial Exploratória –Método de Extração: Análise de Componente 

Principal 

 

Componente 

1 

SATIS_PROF_1. A administração desta organização apoia-me 0,79 

SATIS_PROF_6. A administração faz alterações com base nas minhas 
sugestões e feedback 

0,77 

SATIS_PROF_7. Sou devidamente reconhecido(a) quando tenho um bom 
desempenho nas tarefas de trabalho habituais 

0,79 

SATIS_PROF_9. Estou satisfeito(a) com as minhas probabilidades de vir a 
ser promovido(a) 

0,71 

SATIS_PROF_10. Tenho oportunidades adequadas para desenvolver as 
minhas competências profissionais 

0,78 

SATIS_PROF_18. Sinto que posso comunicar facilmente com os membros 
de todos os níveis hierárquicos desta organização 

0,73 

 

Tabela 85 - Análises Descritivas da Escala de Satisfação com o Trabalho 

 Média 
Desvio 
Padrão 

SATIS_PROF_1. A administração desta organização apoia-me 2,61 0,76 

SATIS_PROF_6. A administração faz alterações com base nas 
minhas sugestões e feedback 

2,10 0,81 

SATIS_PROF_7. Sou devidamente reconhecido(a) quando tenho um 
bom desempenho nas tarefas de trabalho habituais 

2,23 0,80 

SATIS_PROF_9. Estou satisfeito(a) com as minhas probabilidades de 
vir a ser promovido(a) 

1,72 0,76 

SATIS_PROF_10. Tenho oportunidades adequadas para desenvolver 
as minhas competências profissionais 

2,37 0,80 

SATIS_PROF_18. Sinto que posso comunicar facilmente com os 
membros de todos os níveis hierárquicos desta organização 

2,55 0,86 

 

Tabela 86 - Análises Correlação de Pearson da Escala de Satisfação com o Trabalho 

 1 2 3 4 5 

SATIS_PROF_1. A administração desta 
organização apoia-me 

     

     

SATIS_PROF_6. A administração faz 
alterações com base nas minhas sugestões e 
feedback 

0,57**     

SATIS_PROF_7. Sou devidamente 
reconhecido(a) quando tenho um bom 
desempenho nas tarefas de trabalho habituais 

0,52** 0,60**    

SATIS_PROF_9. Estou satisfeito(a) com as 
minhas probabilidades de vir a ser 
promovido(a) 

0,42** 0,47** 0,65**   
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 1 2 3 4 5 

SATIS_PROF_10. Tenho oportunidades 
adequadas para desenvolver as minhas 
competências profissionais 

0,54** 0,46** 0,53** 0,53**  

SATIS_PROF_18. Sinto que posso comunicar 
facilmente com os membros de todos os níveis 
hierárquicos desta organização 

0,53** 0,44** 0,47** 0,40** 0,51** 

Nota. ** p< 0,001 

 

A Tabela 87 apresenta um resumo do processo de redução de itens das Escalas do 

Estudo. A Escala de Cultura Organizacional inicialmente com 24 itens passou a ter 8 

itens. Na Escala de Qualidade de Vida inicialmente com 26 itens, 2 itens gerais e 24 

itens integrados, mantivemos os 2 itens gerais por se terem mostrado bons indicadores 

gerais de Qualidade de Vida e dos 24 itens iniciais optou-se por uma escala 

unidimensional com 5 itens. Em relação à escala de Riscos Psicossociais do Trabalho 

dos 76 itens iniciais, foram selecionados 15 itens organizados em duas dimensões uma 

relacionada aos riscos do conteúdo do trabalho e liderança com 11 itens e uma outra 

relacionada com os riscos ao nível da saúde mental com 4 itens. Em relação à escala 

de Gestão do Desempenho com 27 itens é proposta uma escala unidimensional com 5 

itens.  

A escala de Satisfação dos Profissionais com o trabalho na sua versão original é 

constituída por duas questões gerais de satisfação e 18 questões agrupadas, propomos 

manter os 2 itens gerais por se terem mostrado bons indicadores gerais de Satisfação 

com o Trabalho e dos 18 itens iniciais optou-se por uma escala unidimensional com 6 

itens. Com o processo de redução num total de 221 itens passamos a considerar 43 

itens. O modelo a testar inclui ainda 2 itens relacionados com o valor agregado relativo 

à Satisfação do Doentes e aos Recursos Económico Financeiros.  

 

Tabela 87 - Resumo do processo de redução de itens das Escalas do Estudo 

Escala Nº Itens Inicial Nº Itens Redução 

Cultura Organizacional 24 8 

WHOQoL-26 – Qualidade de Vida 2 + 24 2 + 5 

COPSOQ – Riscos Psicossociais Trabalho 76 15 

Gestão do Desempenho 27 5 

Satisfação dos Profissionais 2 + 18 2 + 6 

TOTAL 4 + 217 4 + 39 
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4.2.6.2. ANÁLISE DAS VARIÁVEIS A INCLUIR NO MODELO 

Tabela 88 - Análises Descritivas das Escalas reduzidas a incluir no Modelo 

 Min Max M DP 

Cultura Organizacional  1 5 3,05 0,84 

Qualidade de Vida  1 5 3,90 0,63 

Riscos Psicossociais do Trabalho (RPT) – Dimensão 
conteúdo do trabalho e liderança 

1 5 2,89 0,84 

Riscos Psicossociais do Trabalho (RPT) – Dimensão 
Saúde Mental 

1 5 2,85 0,85 

Gestão do Desempenho 1 5 3,72 0,58 

Satisfação dos Profissionais  1 1,17 1,03 0,06 

Satisfação dos Doentes  1,27 1,44 1,40 0,06 

Resultados Económico Financeiro - Gastos 
Operacionais  

1 4 2,26 0,61 

 

4.2.6.3. ANÁLISES FATORIAIS CONFIRMATÓRIAS DA ESCALAS 

REDUZIDAS  

Para testar a qualidade dos modelos das Escalas Reduzidas foram realizadas Análises 

Fatoriais Confirmatórias com recursos ao programa EQS. 

Para a Escala reduzida da Cultura Organizacional, o modelo inicial encontrado através 

da análise fatorial confirmatória aponta para um modelo pouco ajustado (χ2= 226,12, 

gl= 20), p=0,001, NCFI= 0,85; CFI=0,90, RMSEA=0,15, intervalo de confiança RMSEA 

= 0,13, 0,17. Após serem integradas as associações recomendadas teste de 

multiplicador de Lagrange, foi atingido um modelo mais robusto (χ2= 70,13, gl= 17) 

p=0,001, NCFI= 0,96; CFI=0,97, RMSEA=0,08, intervalo de confiança RMSEA = 0,06, 

0,10 (Tabela 89). 

 

Tabela 89 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala Reduzida 

Cultura Organizacional 

 X2 gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 226,12 20 11,31 0,85 0,90 0,15 0,13-0,17 

Modelo Final 70,13 17 4,13 0,96 0,97 0,08 0,06-0,10 
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Em relação à Escala Reduzida de 5 itens da Escala de Qualidade de Vida, o modelo 

inicial encontrado através da análise fatorial confirmatória aponta para um modelo pouco 

ajustado (χ2= 59,56, gl= 5), p=0,001, NCFI= 0,79; CFI=0,89, RMSEA=0,15, intervalo de 

confiança RMSEA = 0,12, 0,19. Após serem integradas as associações recomendadas 

teste de multiplicador de Lagrange, foi atingido um modelo mais robusto (χ2= 6,72, gl= 

3) p=0,001, NCFI= 0,98; CFI=0,99, RMSEA=0,05, intervalo de confiança RMSEA = 0,00, 

0,10 (Tabela 90). 

 

Tabela 90 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala Reduzida 

Qualidade de Vida  

 X2 gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 59,56 5 11,9 0,79 0,89 0,15 0,12-0,19 

Modelo Final 6,72 3 2,24 0,98 0,99 0,05 0,00-0,10 

 
Em relação à Escala Reduzida de 11 itens da Escala Riscos Psicossociais do Trabalho 

– Liderança e conteúdo do trabalho, o modelo inicial encontrado através da análise 

fatorial confirmatória aponta um modelo pouco ajustado (χ2= 278,49, gl= 44), p=0,001, 

NCFI= 0,89; CFI=0,92, RMSEA=0,15, intervalo de confiança RMSEA = 0,10, 0,12. Após 

serem integradas as associações recomendadas teste de multiplicador de Lagrange, foi 

atingido um modelo mais robusto (χ2= 278,49, gl= 41) p=0,001, NCFI= 0,97; CFI=0,98, 

RMSEA=0,06, intervalo de confiança RMSEA = 0,05, 0,07 (Tabela 91).  

 

Tabela 91 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala Reduzida 

Riscos Psicossociais do Trabalho – Liderança e conteúdo do trabalho (11 items) 

 X2 gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 278,49 44 6,33 0,89 0,92 0,11 0,10-0,12 

Modelo Final 111,00 41 2,71 0,97 0,98 0,06 0,05-0,07 

 

Em relação à Escala Reduzida de 4 itens da Escala Riscos Psicossociais do Trabalho 

– Saúde mental, o modelo inicial encontrado através da análise fatorial confirmatória 

aponta um modelo pouco ajustado (χ2= 13,43, gl= 2), p=0,001, NCFI= 0,95; CFI=0,98, 

RMSEA=0,11, intervalo de confiança RMSEA = 0,06, 0,17. Após serem integradas as 
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associações recomendadas teste de multiplicador de Lagrange, foi atingido um modelo 

mais robusto (χ2= 0,28, gl= 1) p=0,001, NCFI= 1,00; CFI=1,00, RMSEA=0,00, intervalo 

de confiança RMSEA = 0,00, 0,10 (Tabela 92).  

 

Tabela 92 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala Reduzida 

Riscos Psicossociais do Trabalho – Saúde Mental (4 items) 

 X2 gl X2/gl NNF CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 13,43 2 6,72 0,95 0,98 0,11 0,06-0,17 

Modelo Final 0,28 1 0,28 1,00 1,00 0,00 0,00-0,10 

 
Em relação à Escala Reduzida de 5 itens da Gestão do Desempenho, o modelo inicial 

encontrado através da análise fatorial confirmatória aponta para um modelo ajustado 

(χ2= 18,36, gl= 5), p=0,001, NCFI= 0,95; CFI=0,97, RMSEA=0,08, intervalo de confiança 

RMSEA = 0,05, 0,13. Após serem integradas as associações recomendadas teste de 

multiplicador de Lagrange, foi atingido um modelo mais robusto (χ2= 7,87, gl= 4) 

p=0,001, NCFI= 0,98; CFI=0,99, RMSEA=0,05, intervalo de confiança RMSEA = 0,00, 

0,09 (Tabela 93).  

 

Tabela 93 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala Reduzida de 

Gestão do Desempenho 

 X2 Gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 18,36 5 3,67 0,95 0,97 0,08 0,04-0,11 

Modelo Final 7,87 4 1,97 0,98 0,99 0,05 0,00-0,09 

 
Em relação à Escala Reduzida de 6 itens da Satisfação dos Profissionais com o 

Trabalho, o modelo inicial encontrado através da análise fatorial confirmatória aponta 

para um modelo ajustado (χ2= 35,12, gl= 9), p=0,001, NCFI= 0,95; CFI=0,97, 

RMSEA=0,08, intervalo de confiança RMSEA = 0,05, 0,11. Após serem integradas as 

associações recomendadas teste de multiplicador de Lagrange, foi atingido um modelo 

mais robusto (χ2= 20,56, gl= 8) p=0,001, NCFI= 0,97; CFI=0,99, RMSEA=0,06, intervalo 

de confiança RMSEA = 0,03, 0,09 (Tabela 94).  
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Tabela 94 - Análise Fatorial Confirmatória - Índices de adequação Escala Reduzida 

Satisfação dos Profissionais com o Trabalho  

 X2 Gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 35,12 9 3,9 0,95 0,97 0,08 0,05-0,11 

Modelo Final 20,56 8 2,57 0,97 0,99 0,06 0,03-0,09 

 

Tabela 95 - Correlações de Pearson das variáveis do modelo  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.- Cultura 
Organizacional 

(0,91)        

2.- Qualidade de 
Vida 

0,22*** (0,83)       

3.- RPT_Conteúdo 
& Liderança 

-0,61*** -0,34*** (0,93)      

4.- RPT_Saúde 
Mental 

-0,30*** -0,60*** 0,37*** (0,83)     

5.- Gestão do 
Desempenho 

0,15** 0,14** -0,20*** -0,11* (0,91)    

6.- Resultados 
Económicos/finance
iros 

-0,25*** 0,02 0,11* 0,01 -0,01 (1)   

7.- Satisfação 
Doentes 

0,22*** -0,04 -0,10* 0,01 -0,01 -0,97*** (1)  

8.- Satisfação 
Profissionais 

0,67*** 0,31*** -0,75*** -0,35*** 0,25*** -0,16** 0,14** (0,86) 

Nota. *** p < 0,001, ** p < 0,01, * p < 0,05 

 

4.2.6.4. MODELO INTEGRADO E MULTIDIMENSIONAL PARA A AVALIAÇÃO 

DA QUALIDADE DA GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

Foi realizada uma Path Análise para estudar o Modelo Integrado e Multidimensional 

para a Avaliação da Qualidade da Gestão das Organizações de Saúde, o modelo inicial 

encontrado revelou-se um modelo pouco ajustado (χ2= 1120,23, gl= 9), p=0,001, NCFI= 

-0,83; CFI=0,42, RMSEA=0,51, intervalo de confiança RMSEA = 0,49, 0,54 (Figura 18). 

Depois de integradas as associações recomendadas pelo teste de multiplicador de 

Lagrange e retiradas as ligações indicadas através do teste de Wald foi atingido um 

modelo mais robusto (Figura 19) (χ2=15,22, gl= 14) p=0,001, NCFI= 0,99; CFI=0,99, 

RMSEA=0,01, intervalo de confiança RMSEA = 0,00, 0,05 (Tabela 96 e Tabela 97). 
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Figura 18 - Modelo gestão global da saúde – modelo inicial  

 
 

Tabela 96 - Path analyses - Índices de adequação do Modelo Integrado e 

Multidimensional para a Avaliação da Qualidade da Gestão das Organizações de Saúde 

 X2 gl X2/gl NNFI CFI RMSEA Intervalo 

Modelo Inicial 1120,23 9 124,47 -0,83 0,41 0,51 0,49-0,54 

Modelo Final 15,22 14 1,09 0,99 0,99 0,014 0,00-0,05 

 

Tabela 97 - Modelo – Saturação dos indicadores nos fatores, erro e variância explicada 

para os fatores do Modelo 

 

Itens 
λ (saturação dos 
indicadores nos 

fatores) 
Erros 

R2 (Variância 

explicada) 

Qualidade de Vida Cultura Organizacional 0,22 0,98 0,49 

Gestão do Desempenho Cultura Organizacional 0,15 0,99 0,02 

Riscos Psicossociais do 
Trabalho – Saúde Mental 

Cultura Organizacional -0,30 0,95 0,09 

Riscos Psicossociais do 
Trabalho – conteúdo do 
trabalho e liderança 

Cultura Organizacional -0,61 0,79 0,37 

Satisfação dos 
Profissionais  

Cultura Organizacional 0,35 0,60 0,64 

 Riscos Psicossociais 
do Trabalho – conteúdo 
do trabalho e liderança 

-0,51 

E58

CO

QV

RPT

RPSM

DES

SATPRO

RES_ECOF

SARDOEN

E52

E53

E54

E55

E57

E56

E58
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Itens 
λ (saturação dos 
indicadores nos 

fatores) 
Erros 

R2 (Variância 

explicada) 

 Gestão do 
Desempenho 

0,09 

Resultados económicos 
financeiros 

Cultura Organizacional 0,25 0,97 0,06 

  

Satisfação dos Doentes 

Cultura Organizacional 0,22 0,98 

 

0,05 

Resultados 
económicos financeiros 

-0,97 0,94 

 
Na relação entre a Cultura Organizacional (Input) e os Processos verifica-se uma 

relação significativa positiva entre a Cultura Organizacional e a Qualidade de Vida dos 

Profissionais (R=0,22), e entre a Cultura Organizacional e a Gestão do Desempenho 

dos Profissionais (R=0,15) e uma relação negativa com os Riscos Psicossociais do 

Trabalho ao nível das Características do Trabalho e Liderança (R=-0,61) e Riscos 

Psicossociais do Trabalho ao nível da Saúde Mental (R=-0,30).  

Na relação entre a Cultura Organizacional (Input) e os Resultados verificamos uma 

correlação positiva com a Satisfação dos Doentes (R=0,22) e com a Satisfação dos 

Profissionais (R=0,35) e uma relação negativa com os maus resultados económico 

financeiros (R=-0,25). 

Ao nível dos Processos verificam-se relações significativas negativas entre a Qualidade 

de Vida e Riscos Psicossociais do Trabalho ao nível das Características do Trabalho e 

Liderança (R=-0,26), entre a Qualidade de Vida e Riscos Psicossociais do Trabalho ao 

nível das da Saúde Mental (R=-0,57) e entre os Riscos Psicossociais do Trabalho ao 

nível das Características do Trabalho e Liderança e os Riscos Psicossociais do Trabalho 

ao nível da Saúde Mental (R=0,25). Verificam-se, também, relações significativas 

negativas entre a Gestão do Desempenho e Riscos Psicossociais do Trabalho ao nível 

das Características do Trabalho e Liderança (R=-0,12). 

Na relação entre os Processos e os Resultados, encontram-se relações significativas 

entre a Gestão do Desempenho e a Satisfação dos Profissionais (R=0,09) e os Riscos 

Psicossociais do Trabalho ao nível das Características do Trabalho e Liderança e entre 

a Satisfação dos Profissionais (R=-0,51). 

Ao nível dos Resultados verifica-se uma relação significativa entre os Resultados 

económico e financeiros e a satisfação dos Doentes com o Sistema Nacional de Saúde 

(R=-0,97). 
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Figura 19 - Modelo gestão global da saúde – modelo final 

 

 

4.3. RESULTADOS DO ESTUDO 3 – DELPHI 

De seguida serão apresentados os resultados obtidos com recurso ao método delphi 

junto de especialistas na área de gestão e administração em saúde e saúde pública.  

Este processo teve três momentos de recolha de dados. 

4.3.1. RESULTADOS MOMENTO 1  

4.3.1.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS 

De seguida serão apresentados os dados quantitativos nas quais foi solicitado aos 

especialistas que expressassem o seu nível e concordância com a afirmação (1 discordo 

completamente – 10 concordo totalmente) e dados qualitativos obtidos no momento 1 

(Tabela 98). 
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Tabela 98 - Resultados do momento 1 do painel delphi a especialistas – Média, desvio padrão, variância, máximo, mínimo e Nível de 

Concordância 

Questões 
Média 
(1-10) 

Desvio 
padrão 

Variância Mínimo Máximo 
Nível de Concordância % 

Baixo Moderado Elevado 

Perg. 1- Os tipos de Cultura Organizacional Cultura de Clã e Cultura 
Hierárquica são as mais utilizadas nas organizações de saúde do SNS. 
Os tipos de Cultura Organizacional Cultura de Mercado e Cultura de 
Adocracia não têm expressão nas organizações de saúde do SNS 

7,75 1,59 2,54 4 10 2,9 20,0 77,1 

Perg. 2 - As principais Barreiras/ Pontos Fracos ao aumento da qualidade 
e eficácia das organizações de saúde do SNS estão ligadas a: 

 

Gestão - Falta de autonomia face ao poder central 7,83 1,76 3,11 3 10 8,6 5,7 85,7 

Gestão - Subfinanciamento da organização de saúde 8,06 1,94 3,77 2 10 5,7 11,4 82,9 

Gestão - Falta de planeamento estratégico 8,25 1,20 1,45 5 10 0,0 8,6 91,4 

Gestão - Falta de liderança e falhas na comunicação interna 8,31 1,37 1,88 5 10 0,0 8,6 91,4 

Gestão - Sistema de reporte muito burocrático e disperso 8,19 1,47 2,16 4 10 0,0 11,4 88,6 

Profissionais - Ausência de incentivos associados ao desempenho 9,03 0,91 0,83 6 10 0,0 2,9 97,1 

Profissionais - Sobrecarga 7,75 1,92 3,68 2 10 5,7 17,1 77,1 

Profissionais - Falta de tempo para maior envolvimento 6,94 1,69 2,85 2 10 5,7 31,4 62,9 

Profissionais - Desmotivação 7,75 1,86 3,45 3 10 5,9 19,1 75,0 

Profissionais - Elevado absentismo 6,06 2,33 5,43 1 10 17,1 37,1 45,7 

Profissionais - Dificuldades em trabalhar em equipa 6,14 2,31 5,32 2 10 17,1 40,0 42,9 

Doentes - Fraca literacia e empowerment do doente 7,75 1,63 2,65 5 10 0,0 22,9 77,1 

Doentes - Tempos de espera 8,00 1,60 2,57 3 10 2,9 8,6 88,6 

Doentes - Fragilidades ao nível das condições de acesso 7,61 1,64 2,70 3 10 2,9 17,1 80,0 

Doentes - Fragilidades ao nível da prestação de cuidados 6,22 2,29 5,26 1 10 20,0 28,6 51,4 

Perg. 3 - Os principais Pontos Fortes associados ao aumento da qualidade 
e eficácia das organizações de saúde do SNS estão ligados a: 

 

Gestão - Espírito de missão e compromisso com o SNS 8,00 1,47 2,17 4 10 2,9 11,4 85,7 

Gestão - Humanização dos cuidados e serviços 7,11 1,92 3,70 3 10 8,6 31,4 60,0 

Gestão - Coesão da equipa 7,00 2,11 4,46 3 10 17,1 11,4 71,4 
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Questões 
Média 
(1-10) 

Desvio 
padrão 

Variância Mínimo Máximo 
Nível de Concordância % 

Baixo Moderado Elevado 

Gestão - Orientação para os objetivos estratégicos (quantitativos e 
qualitativos) alinhados com o SNS 

6,64 2,09 4,35 3 10 17,1 25,7 57,1 

Gestão - Imagem, comunicação e acreditação externas 6,17 1,93 3,74 2 10 20,0 28,6 51,4 

Profissionais - Espírito de missão e compromisso com o SNS 8,00 1,49 2,23 5 10 0,0 22,9 77,1 

Profissionais - Humanização dos cuidados e serviços 7,72 1,45 2,09 4 10 2,9 20,0 77,1 

Profissionais - Competência 8,42 1,46 6,18 2 10 2,9 8,6 88,6 

Profissionais - Motivação 6,78 2,49 6,18 2 10 25,7 17,1 57,1 

Doentes - Acesso a Tratamentos tendencialmente gratuitos 7,42 2,35 5,51 1 10 11,4 20,0 68,6 

Doentes - Aumento da literacia 6,89 1,98 3,93 3 10 8,6 28,6 62,9 

Doentes - Elevados níveis de adesão e interajuda 6,33 2,08 4,34 2 9 20,0 22,9 57,1 

Perg. 4 - Os profissionais mais satisfeitos com a sua remuneração 
apresentam níveis mais elevados de Qualidade de Vida (física, 
psicológica, social e ambiental) 

7,97 1,72 2,94 3 10 8,6 5,7 85,7 

Perg. 5 - O que mais contribui para os Riscos Psicossociais do Trabalho 
são as Exigências Laborais, os Valores do Local de Trabalho, Relações 
Sociais e Liderança e Interface Trabalho-Individuo.  

 

Elevado Ritmo de Trabalho 8,36 1,33 1,78 4 10 2,9 5,7 91,4 

Exigências Cognitivas e Emocionais 8,19 1,14 1,30 6 10 0,0 5,7 94,3 

Falta de Apoio da Gestão/supervisores 7,83 1,70 2,89 2 10 2,9 11,4 85,7 

Baixa Qualidade de Liderança 8,94 0,89 0,80 7 10 0,0 0,0 100,0 

Perceção de injustiça e desrespeito 8,86 1,02 1,04 5 10 0,0 2,9 97,1 

Conflitos nos papéis laborais 8,17 1,30 1,69 5 10 0,0 5,7 94,3 

Conflito trabalho-família 7,97 1,89 3,57 2 10 5,7 5,7 88,6 

Stress e burnout 8,92 1,23 1,51 5 10 0,0 5,7 94,3 

Perg. 6 - São as mulheres e os profissionais mais velhos que apresentam 
maiores Riscos Psicossociais do Trabalho 

6,03 2,10 4,37 1 10 17,1 42,9 40,0 

Perg.  7 - Os profissionais com melhor desempenho são os que 
apresentam mais competências ao nível do processo de tomada de 
decisão e estabelecimento de objetivos. 

7,50 1,83 3,34 3 10 11,4 8,6 80,0 

Perg.  8 - Nível de satisfação no trabalho está relacionado com:  

Relação com colegas de trabalho  8,47 0,84 0,71 7 10 0,0 0,0 100,0 
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Questões 
Média 
(1-10) 

Desvio 
padrão 

Variância Mínimo Máximo 
Nível de Concordância % 

Baixo Moderado Elevado 

Relação com gestão e supervisão  8,28 1,23 1,52 5 10 0,0 11,4 86,6 

Relação com os conteúdos do trabalho 8,53 1,44 2,09 4 10 2,9 5,7 91,4 

Perg.  9 - De um modo geral os doentes consideram que tiveram uma 
experiência de saúde positiva. Uma experiência menos positiva está 
relacionada com: 

 

Tempos de espera  8,72 1,09 1,18 5 10 0,0 2,9 97,1 

Envolvimento dos doentes nas decisões  6,53 1,83 3,34 3 10 14,3 28,6 57,1 

Compreensão da informação transmitida pelo médico 7,75 1,71 2,94 2 10 2,9 17,1 80,0 

Perg.  10 - Em relação aos Resultados Económicos e Financeiros:  

Gastos com pessoal por doente padrão 7,11 2,04 4,16 2 10 5,7 28,6 65,7 

Gastos com fornecimentos de serviços externos por doente padrão 7,53 1,66 2,77 3 10 2,6 22,4 75,0 

Gastos com medicamentos por doente padrão 7,06 2,10 4,05 2 10 8,6 28,6 62,9 

Produtividade e Acesso 5,25 2,05 4,19 1 9 34,3 37,1 28,6 

Desempenho Assistencial 6,28 2,26 5,12 2 10 22,9 34,3 42,9 

Perg. 11 - Pandemia provocada pela COVID-19 trouxe alterações 
substanciais na questão de partida e resultados obtidos no estudo. 

8,33 1,72 2,97 3 10 2,9 8,6 88,6 
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Foram selecionadas as afirmações que relevaram níveis de concordância mais 

elevados, ou seja, as afirmações face às quais 75% ou mais dos especialistas 

expressaram elevada concordância selecionando um valor de 7 a 10 numa escala de 1 

a 10.   

Em relação à afirmação “Os tipos de Cultura Organizacional Cultura de Clã e Cultura 

Hierárquica são as mais utilizadas nas organizações de saúde do SNS. Os tipos de 

Cultura Organizacional Cultura de Mercado e Cultura de Adocracia não têm expressão 

nas organizações de saúde do SNS” 77,1% dos especialistas revelaram elevada 

concordância.  

Relativamente às principais Barreiras/ Pontos Fracos para o aumento da qualidade e 

eficácia das organizações de saúde do SNS que estão ligadas à gestão os especialistas 

revelaram elevada concordância ao nível da “Falta de autonomia face ao poder central” 

(85,7%); “Subfinanciamento da organização de saúde” (82,9%); “Falta de planeamento 

estratégico” (91,4%); “Falta de liderança e falhas na comunicação interna” (91,4%) e 

“Sistema de reporte muito burocrático e disperso” (88,6%). Em relação aos profissionais 

os especialistas revelaram elevada concordância ao nível da “Ausência de incentivos 

associados ao desempenho” (97,1%); “Sobrecarga” (77,1%) e “Desmotivação” (75%). 

Em relação aos doentes os especialistas revelaram elevada concordância ao nível da 

“Fraca literacia e empowerment do doente” (77,1%); “Tempos de espera” (88,6%) e 

“Fragilidades ao nível das condições de acesso” (80,0%). 

No âmbito dos principais Pontos Fortes associados ao aumento da qualidade e eficácia 

das organizações de saúde do SNS que estão ligados à gestão 85,7% dos especialistas 

revelaram elevada concordância ao nível do “Espírito de missão e compromisso com o 

SNS”. Em relação aos profissionais os especialistas revelaram elevada concordância 

ao nível do “Espírito de missão e compromisso com o SNS” (77,1%); “Humanização dos 

cuidados e serviços” (77,1%) e “Competência” (86,6%). 

85,7% dos especialistas concordam fortemente com a afirmação “os profissionais mais 

satisfeitos com a sua remuneração apresentam níveis mais elevados de Qualidade de 

Vida (física, psicológica, social e ambiental)”. 
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O tema que revelou maior nível de concordância por parte dos especialistas em relação 

aos fatores que mais contribuem para os Riscos Psicossociais do Trabalho associados 

a Exigências Laborais, os Valores do Local de Trabalho, Relações Sociais e Liderança 

e Interface Trabalho-Indivíduo, nomeadamente “Ritmo de Trabalho” (91,4%); 

“Exigências Cognitivas e Emocionais” (94,3%); “Apoio por parte da 

Gestão/supervisores” (85,7%); “Qualidade de Liderança” (100%); “Perceção de justiça 

e respeito” (97,1%); “Conflitos nos papéis laborais” (94,3%); “Conflito trabalho-família” 

(88,6%) e “Stress e burnout” (94,3%). 

80% dos especialistas concordam fortemente com a afirmação “os profissionais com 

melhor desempenho são os que apresentam mais competências ao nível do processo 

de tomada de decisão e estabelecimento de objetivos”. 

Em relação à satisfação no trabalho, dos especialistas concordam fortemente que está 

relacionado com: “Relação com colegas de trabalho” (100%); “Relação com gestão e 

supervisão” (88,6%) e “Relação com os conteúdos do trabalho” (91,4%). 

 Os especialistas concordam fortemente que de um modo geral os doentes consideram 

que tiveram uma experiência de saúde positiva. Uma experiência menos positiva está 

relacionada com: “Tempos de espera” (97,1%) e “Compreensão da informação 

transmitida pelo médico” (80%).  

Em relação aos Resultados Económicos e Financeiros 75% dos especialistas 

concordam fortemente que são os “Gastos com fornecimentos de serviços externos por 

doente padrão” os indicadores que contribuem mais para um pior resultado. 

88,6% dos especialistas concordam fortemente que a pandemia provocada pela 

COVID-19 trouxe alterações substanciais na questão de partida e resultados obtidos no 

estudo, ou seja, alterações ao nível Organizacional (Cultura Organizacional e 

Autonomia) e fatores relacionados com os Profissionais de Saúde (Fatores 

Psicossociais do Trabalho; Qualidade de Vida e Perceção de Desempenho) e sua 

influência ao nível dos Resultados (Satisfação dos Profissionais, Satisfação dos 

Doentes e Fatores Económico-financeiros) em organizações de saúde. 
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4.3.1.2. RESULTADOS QUALITATIVOS 

Os comentários realizados pelos especialistas serão apresentados por categorias e 

subcategoria e são incluídos exemplos ilustrativos. 

4.3.1.2.1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

Por parte dos especialistas verifica-se uma concordância global com a ideia de que a 

cultura organizacional predominante nas organizações do SNS é a cultura hierárquica.  

“O Sistema mantém-se muito pesado e burocrático com uma relação entre os pares 

pautada por critérios de grande distância hierárquica”; “Muito focada em processo e 

estática.” 

“Prevalece o primeiro grupo de culturas (Hierárquica e Clã). As culturas organizacional 

de mercado e muito menos a de adocracia, têm expressão.” 

Alguns especialistas consideram que este tipo de cultura está fortemente instalado e 

dificilmente será alterado.  

“Demasiada regulamentação e reduzida autonomia de gestão que não permite a 

alteração da cultura organizacional existente.” 

“Nas instituições públicas de saúde não existe estímulos positivos para os últimos dois 

tipos de cultura organizacional (adocracia e mercado). O único estímulo eram as 

carreiras, e em grande parte perdeu-se.” 

“Na organização em que trabalho há quase 40 anos a cultura organizacional sempre foi, 

e continua a ser, a Hierárquica.” 

“Não há nenhuma filosofia de Mercado, meritocracia no SNS.” 

Outros especialistas consideram que se verificam processo de mudança, no sentido de 

maior autonomia e responsabilização pelos resultados. 

“A cultura hierárquica ainda é muito marcada, mas assistimos a uma mudança no sentido 

da orientação para objectivos e resultados.” 

“Flexibilidade e versatilidade na gestão de recursos (humanos e tecnológicos) constituem 

ferramentas cruciais para enfrentar a imprevisibilidade destes tempos (vide 

reorganização das instituições face à pandemia do SARSCoV2).” 

“Apesar de predominarem as culturas de clã e hierárquica, a orientação para objetivos e 

resultados tem vindo a ser progressivamente introduzida nos serviços e existem alguns 

serviços claramente apostados em desenvolver inovação, iniciativa e autonomia.” 
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Muitos dos especialistas indicam exemplos concretos de Cultura de Adocracia e de 

Cultura de Mercado, tais como os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Centros 

de Responsabilidade Integrada e Unidades de Saúde Familiar do tipo A e B.  

“No que respeita a uma cultura de mercado, esta é mais evidente na área dos cuidados 

de saúde primários, nomeadamente nas Unidades de Saúde Familiar do tipo A e tipo B, 

que apresentam incentivos associados a resultados.” 

“Existe uma intenção do Ministério da Saúde em promover modelos de organização com 

maior autonomia organizacional e financeira (Centros de Responsabilidade Integrada).”  

Alguns especialistas referem que para a sustentabilidade do SNS é necessário maior 

autonomia, maior inovação e maior responsabilização.  

“É essencial a existência de uma cultura de mercado e de Adocracia, nunca esquecendo 

a coesão e o trabalho em equipa. Sem resultados não há sustentabilidade.” 

“Sem espírito de inovação e competitividade (saudável) entre Serviços/Instituições a 

cultura tende a estagnar.” 

4.3.1.2.2. PONTOS FRACOS DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DO SNS 

Os principais pontos fracos comentados pelos especialistas prendem-se com a falta de 

autonomia, sub-financiamento do SNS e comunicação entre os diferentes níveis de 

cuidados. 

“A falta de autonomia e a sub-orçamentação são os problemas fundamentais porque 

estão na génese de todos os outros.” 

“O sub-financiamento crónico do SNS é o principal ponto fraco, e que limita muitas das 

suas potencialidades. Logo à partida não permite fazer um planeamento estratégico 

passamos grande parte do tempo a “apagar fogos” aqui e ali não permitindo atingir os 

objetivos pretendidos.” 

“A falta de planeamento estratégico global que crie cultura de Saúde nas Comunidades 

e evite a nossa cultura Hospitalocentrica.” 

“Dificuldade de implementação de programas de cooperação clínica com outros sectores 

pré e pós-hospitalar numa lógica estruturada de network de referenciação.” 

Quando referem falta de autonomia salientam a falta de autonomia da Gestão face ao 

poder central, mas também a falta de autonomia dos profissionais e dos próprios 

doentes. 

“A falta de autonomia não se verifica só face ao poder central. Verifica-se também ao 

nível da direção de departamentos e serviços e a falta de autonomia das chefias 
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intermédias é um dos problemas centrais nas nossas instituições de saúde. Por outro 

lado, é importante não esquecer que a autonomia é inseparável da prestação de contas 

e que esta ainda continua muito insuficiente.” 

“A não responsabilização do doente nos comportamentos de risco que assume, são 

nitidamente fatores que impactam numa maior qualidade e eficácia das organizações.” 

“Relativamente aos doentes, assistimos recentemente a um investimento no 

empowerment do doente em áreas clínicas específicas, mas estamos longe de uma 

mudança efectiva e generalizada.” 

“Ausência efectiva de capacidade de escolha dos doentes, sem a qual o conceito de 

empowerement tende a ser menos relevante.” 

“O acesso a determinadas especialidades é difícil e com elevados tempos de espera. O 

exemplo mais flagrante é a oftalmologia, a psicologia clínica, entre outras.” 

A autonomia da gestão é um fator que grande parte dos especialistas considera 

fundamental para a melhoria das organizações de saúde. No entanto esta autonomia 

tem de ser acompanhada com condições para o planeamento e implementação e deve 

ser sustentada por uma avaliação rigorosa e responsabilização.  

“As principais barreiras a uma gestão mais eficiente no Serviço Nacional de Saúde estão 

fortemente relacionadas com uma excessiva dependência do poder central, mas mais 

do que isto, devido a legislação altamente complexa e limitante da ação da gestão. 

Mesmo uma potencial autonomia de gestão, per se, não tem um impacte significativo na 

melhoria da gestão no sector público porque este se encontra obrigado a cumprir 

legislação pesada que visa a transparência, mas que no sector da saúde compromete 

fortemente a sua atividade, como são os processos de recrutamento de pessoal ou os 

processos de compra de bens e serviços. Um dos maiores veículos para melhorar e 

agilizar os processos no sector público seria a possibilidade de uma gestão similar ao 

sector privado, mas com uma forte avaliação dos processos realizados para garantir que 

não existe corrupção.” 

Também são salientados outros fatores importantes para a melhoria das organizações 

de saúde mais relacionados com as relações de liderança e de trabalho. 

“O principal ponto fraco está relacionado com falhas na comunicação interna.” 

“Organização e gestão não promovem cultura meritocrática. Lideranças institucionais 

muito dependentes do poder central com pouca autonomia. Organização demasiado 

centralizada, uniformizante, burocrática e com reduzida capacidade de promover 

diferenciação e reconhecimento da qualidade da actividade.” 

“Na maior parte dos serviços as condições são péssimas, mas os profissionais fazem o 

impossível para prestarem cuidados de saúde com qualidade e segurança. Pela falta de 

recursos humanos, pelos contratos deficientes, pela falta de aprovisionamento, pela 

burocracia necessária e o tempo de espera para conseguir colmatar deficiências, traduz 
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a falta de planeamento e gestão necessária para conseguirmos um SNS com capacidade 

de resposta eficaz.” 

4.3.1.2.3. PONTOS FORTES DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DO SNS 

Grande parte dos especialistas concorda que um ponto forte relevante é o espírito de 

missão e compromisso de gestores e profissionais.  

“No que respeita aos gestores e aos profissionais de saúde, o compromisso com a 

organização e com os doentes é o maior ponto forte no SNS, permitindo constituir 

equipas focadas e coesas para melhorar sistematicamente o serviço que prestam.” 

“A gestão intermédia medeia a relação entre os profissionais da linha da frente e a 

administração/gestão da instituição. A competência e motivação da gestão intermédia, 

para motivar, capacitar e liderar os profissionais de saúde para prestar os melhores 

cuidados (cuidados mais humanizados, técnica e relacionalmente competentes) é para 

mim o fator chave para aumentar a qualidade e a eficácia do SNS.” 

“O pessoal é competente e dedicado e muitos têm espírito de missão, o que é 

prejudicado pelos pontos fracos descritos e causa alguma desmotivação.” 

Os recursos humanos, segundo grande parte dos especialistas, são o ponto forte do 

SNS.  

“Relativamente aos profissionais, todos os pontos indicados considero que são o 

segredo para que, através dos profissionais, o SNS se somem mais pontos fortes, 

necessários e com capacidade de mudar a realidade atual (com mais pontos fracos do 

que fortes).” 

“Se umas instituições conseguem através de um conjunto de atividades alcançar os seus 

objetivos de garantia e melhoria e segurança de cuidados, deveríamos olhar e ver o que 

se pode melhorar. É nos recursos humanos que está a força de uma instituição.” 

Em relação aos doentes, muitos especialistas concordam que o seu envolvimento e 

literacia está a aumentar, mas ainda se verifica um longo caminho a percorrer e 

valorizam a gratuitidade tendencial dos cuidados de saúde.  

“A gratuidade tendencial é um ponto forte para assegurar equidade e justiça social.” 

“Os tratamentos devem ser tendencialmente gratuitos, mas não completamente 

gratuitos, porque a gratuitidade leva à desvalorização dos serviços pelos doentes e leva 

à desmotivação dos profissionais de saúde porque se sentem mal tratados.” 

“Apesar da existência de ONG de doentes em diferentes áreas, o impacte de uma 

eventual “interajuda” e de lobbying na decisão a diferentes níveis é diminuto.” 
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4.3.1.2.4. REMUNERAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA 

A maior parte dos especialistas concorda que a remuneração está relacionada com a 

qualidade de vida dos profissionais. No entanto, consideram que esta relação não é 

linear, que a remuneração não deve ser vista isoladamente, nem de forma igual para os 

diferentes grupos profissionais.  

“Uma remuneração justa funciona como forte incentivo motivacional e traduz a 

valorização do trabalho”. 

“O problema da remuneração associada a qualidade de vida põe-se muito mais nas 

classes profissionais menos remuneradas, que chegam a ganhar apenas 600 Euros, 

trabalhando por turnos por exemplo. É obvio que isso se reflete na qualidade, mas 

sobretudo na atitude deste tipo de trabalhadores (e.g. maqueiros, empregada de 

limpeza, porteiros etc) que são muitas vezes o rosto e a interface do SNS com o 

cliente/utente.” 

“A remuneração depende do grupo de Profissionais e deve ser caldeada com as 

condições de trabalho e realização profissional.” 

“A compensação financeira adequada, projectos e condições de trabalho mobilizadoras 

ajudarão a fixar os profissionais às instituições melhorando a sua performance global, 

existe competitividade entre sectores público e privado pelos melhores profissionais e 

essa é uma realidade a ter em conta.” 

“Um nível remuneratório mais satisfatório associado, a horários de trabalho organizados 

levam a que os profissionais de saúde não tenham de acumular funções noutras 

organizações ou que tenham de ter limitações familiares, o que permite um melhor work-

life balance.” 

Alguns especialistas defendem que embora a remuneração seja um fator importante 

para a qualidade de vida, existem outros fatores mais importantes. 

“Nem sempre o aspecto remuneratório é indicador de melhor qualidade de vida. Ajuda, 

mas também depende de outros fatores intrínsecos do trabalhador e da instituição.” 

“Os estímulos remuneratórios são importantes, mas se calhar não são os mais decisivos. 

As motivações (internas e externas) são fundamentais.” 

“Embora não seja de todo o fator principal (há outros, como p. ex. o reconhecimento), é 

um fator muito importante.” 

4.3.1.2.5. RISCOS PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO 

Este tópico é o que revela uma maior concordância global dos especialistas. Foram 

incluídos comentários que aprofundam e sugerem que embora muito importantes os 

riscos psicossociais do trabalho não são suficientemente valorizados na prática. 
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“Apoio de gestão e supervisores é mais um conceito interessante que uma realidade 

prática.”  

“Stress e burnout têm sido sistematicamente desvalorizados pelas lideranças 

institucionais e políticas.” 

“Havendo casos de grande sobrecarga de trabalho, importa avaliar que em média as 

condições de trabalho dos profissionais de saúde não apresentam graves doses de 

penosidade.” 

“Do ponto de vista do profissional de saúde, estes não são percecionados como 

potenciadores de risco da mesma maneira ao longo da sua carreira profissional... No 

início de carreira temos outras preocupações, tal como dar resposta ao ritmo de trabalho 

exigido e às exigências cognitivas e emocionais, até a perceção de justiça e respeito se 

considera pouco importante quando chegamos à profissão. Só mais tarde quando 

efetivamente nos deparamos nas dificuldades de articular trabalho e família, pela 

dificuldade de articular horários com conjugue, com horário escolar dos filhos, com o 

aumento do cansaço e stress, podemos perceber que afinal o ritmo de trabalho que e no 

início nos percecionávamos como adequado passa a ser um maior risco.” 

“Um ambiente positivo, que promova o desenvolvimento do profissional , o bem-estar 

físico e mental, contribui indiscutivelmente para um bom desempenho e diminuição dos 

riscos.” 

Alguns especialistas sugerem que se acrescente à lista de riscos psicossociais do 

trabalho a escassez de recursos e meios e as condições físicas do local de trabalho.  

“Acrescentaria aqui, também, as condições físicas dos locais de trabalho como fator de 

Risco Psicossocial.” 

“Poder-se-ia adicionar a qualidade das relações com os colegas e a ausência/ escassez 

de recursos/meio.” 

4.3.1.2.6.  GÉNERO E IDADE 

A questão relacionada com o impacto das características de género e idade ao nível 

dos riscos psicossociais do trabalho foi uma das que provocou mais dúvidas nos 

especialistas. Alguns referem que é uma questão discriminatória.  

“As mulheres e profissionais mais velhos, poderão ter maior tendência a apresentar 

maiores riscos psicossociais, mas depende também daquilo que foi/é a penosidade a 

que foi/é sujeito no desempenho das suas funções ao longo da vida/da carreira 

profissional.” 

“Existem estudos que comprovam que sim, mas provavelmente também pode estar 

associado ao exporem as situações quando são afetados, enquanto que o homem e os 

indivíduos mais novos não, pelo estigma que ainda existe na nossa sociedade.” 
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“São os profissionais mais jovens que não se sentem aparados, acarinhados e bem 

liderados. Não creio que exista qualquer discriminação das mulheres em relação aos 

homens neste contexto laboral.” 

“As questões da idade e do género são muito redutoras. Há uma transversalidade de 

risco.” 

4.3.1.2.7. GESTÃO DE DESEMPENHO E CAPACIDADE DE TOMADA DE DECISÃO  

Os especialistas concordam de um modo geral com a relação à gestão de desempenho 

e da capacidade de tomada de decisão do profissional. No entanto, referem que a 

relação é complexa e por vezes identificam-se profissionais com menor capacidade de 

tomada de decisão e com elevados níveis de desempenho.  

“A capacidade de decidir autonomamente e orientar o trabalho para objetivos claros é 

elemento crítico de sucesso dos profissionais, levando-os a um melhor desempenho, na 

medida em que procuram soluções para os problemas que surgem considerando o fim 

a que se propõem.” 

“Sim, tem em seu poder conhecimento e capacidades de resolução que contribuem para 

a melhoria dos resultados.” 

“Competências ao nível da decisão não podem ser confundidas com desempenho 

específico.” 

“Os profissionais com melhor desempenho são os que apresentam mais competências 

na tomada e decisão e estabelecimento de objetivos para também nos que têm 

condições para poderem implementar o processo de tomada de decisão na análise nas 

hipóteses existentes e na escolha da hipótese que seja mais favorecida pela evidencia 

e que vá de encontro com a escolha do doente.” 

“Um bom técnico pode ser um mau líder.” 

4.3.1.2.8. SATISFAÇÃO NO TRABALHO  

Os especialistas concordam que a satisfação do trabalho é fundamental e que está 

relacionada com a qualidade da relação com os colegas, com a supervisão e com o 

conteúdo do trabalho. Os especialistas acrescentam fatores que também consideram 

influentes na satisfação laboral, nomeadamente a remuneração, identificação e fatores 

intrínsecos.  

“As 3 “relações” enumeradas são fundamentais para o aumento do grau de satisfação 

no trabalho. Valorizar mais uma do que outra vai depender de fatores tais como 

personalidade, auto-eficácia, entre outros.” 
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“Na realidade a liderança e o ambiente inter-relacional cultivado é o fator mais importante 

para a satisfação.” 

“O nível de satisfação, também é influenciado como referido anteriormente pela 

remuneração auferida e condições (horário, recursos logísticos e materiais) para o 

desempenho de funções.” 

“Objectivos claros, estratégia de actuação e bom espírito de equipa são fundamentais e 

ajudam a ultrapassar conflitos ou discrepâncias com gestão e supervisão. No entanto, 

uma boa liderança clínica e organizacional é muito importante.” 

“São vários os fatores que contribuem para uma satisfação no trabalho que desenvolvem 

entre outros os que identifica, mas também a satisfação intrínseca, os benefícios e a 

identificação com os valores e missão da instituição.” 

4.3.1.2.9. SATISFAÇÃO DO DOENTE 

Em relação à experiência do doente a grande parte dos especialistas concorda que a 

relação que este estabelece com o profissional de saúde, especialmente, o profissional 

de referência é o que mais influencia a satisfação. Os elevados tempos de espera 

também são outro fator que influencia muito negativamente a satisfação dos doentes. A 

literacia em saúde, as expectativas e o envolvimento do doente também são referidos 

como aspetos importantes para uma experiência mais ou menos positiva por parte do 

doente face à organização de saúde e com o SNS como um todo.  

“A experiência menos positiva está muito associada á relação estabelecida com o 

profissional de saúde de referência. Quando esta relação é boa, os outros aspetos 

parecem ser secundarizados.” 

“O envolvimento do doente na decisão clínica e terapêutica requer uma capacidade de 

transmissão objectiva e empática da informação pelo médico.” 

“A participação da pessoa na tomada de decisão representa uma co-responsabilização 

da mesma, e alguns utentes preferem a passividade, mas atualmente cada vez mais é 

envolvida a pessoa na decisão. A compreensão da informação continua a ser um 

problema de comunicação ineficaz, que muitas vezes põe em causa a segurança do 

utente.” 

“O tempo de espera para realizar algum tipo de cuidados de saúde é sempre um ponto 

gerador de conflitos e insatisfação e é transversal a todos os indivíduos.” 

“Na minha opinião, o que mais influencia a positividade da experiência de saúde dos 

doentes é o pouco envolvimento dos doentes nas decisões, ainda não conseguimos 

mudar para um paradigma de prestação de cuidados que envolva efetivamente o doente 

nas suas decisões de saúde. Mas este aspeto poderá mudar por pressão dos próprios 

doentes, em que por um lado uns estão progressivamente mais informados, por outro 

outros ainda aceitam que as decisões de tratamento sejam tomadas pelo médico ou 

outro profissional responsável pelo processo de saúde, mesmo que não compreendam 
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a informação transmita, ou as consequências do diagnóstico; mas confiam no 

profissional de saúde para tomar essa decisão por si.” 

“O fraco envolvimento nas decisões e a dificuldade em compreender a informação que 

os médicos transmitem são também elementos para uma experiência menos positiva, 

mas com menor impacto que os elementos referidos.” 

“O nível de expectativas em comparação com o nível de conhecimento e informação têm 

muito relevo na avaliação/percepção das experiências.” 

4.3.1.2.10. RESULTADOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS  

Este tema foi um dos que tiveram respostas mais heterogéneas e também menor nível 

de concordância com as afirmações apresentadas. 

De um modo geral, os especialistas concordam com a importância da avaliação e 

definição de indicadores de avaliação de resultados económico financeiros. No entanto 

referem que estes indicadores devem ser diversificados, específicos para determinadas 

organizações de saúde, serviços, etc. 

“Os indicadores utilizados/disponíveis como os indicados, são muito insuficientes e 

mesmo desadequados atualmente. Isto é ainda mais relevante para o desempenho 

assistencial em que os indicadores se baseiam apenas em dados administrativos por 

ausência de informação para métricas de verdadeiros resultados assistenciais.” 

“Os reinternamentos medem apenas algumas dimensões da qualidade assistencial e 

mesmo aí só de um grupo muito pequeno de casos assistências, se tivermos em conta 

que só na área cirúrgica mais de 70% dos casos não são internados. E nos casos 

médicos há milhões e milhões de consultas, e um número infinitamente mais pequeno 

de internamentos, daqui que a aferição do desempenho assistencial tenha que ter em 

conta um leque de indicadores.” 

“A excessiva padronização na gestão financeira é importante, mas tem que ter em conta 

diferenciação, capacidade técnica e nível de actuação, pelo que tenho dificuldade em 

uniformizar excessivamente. Isso não dispensa rigor na avaliação dos custos e 

benefícios que me parece ser uma lacuna significativa.” 

“Depende das áreas clínicas. Alguns factores da vivência subjectiva, de que são 

exemplos a qualidade de vida e a adaptação à doença, não são habitualmente avaliados 

e deveriam constituir indicadores de qualidade do desempenho assistencial.” 

“As recidivas são um indicador muito importante, mas muito abrangente, daí dever ser 

considerado, mas ser completado com uma avaliação mais específica.” 

“Os gastos com pessoal são os que têm maior impacte financeiro nas organizações, 

seguidos dos gastos com medicamentos. Considerando a produtividade e acesso a 

consultas e cirurgias, os gastos existentes não correspondem a uma produtividade 

equivalente, o que limita o desempenho dos serviços de saúde. Quanto aos 
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reinternamentos a 30 dias este indicador é importante, mas existem outros com grande 

impacte, nomeadamente as complicações de cuidados de saúde, onde se incluem as 

infeções associadas aos cuidados de saúde ou outras situações iatrogénicas que 

comprometem os serviços prestados e aumentam fortemente os custos financeiros e em 

saúde para organizações e doentes.” 

“Os gastos são questões sempre sensíveis no contexto de saúde, os gastos deverão ser 

vistos não apenas como despesa, mas como investimento que trará retorno com maior 

produtividade, maior competência e menor taxa de complicações associadas aos 

cuidados de saúde.” 

4.3.1.2.11. IMPACTO PANDEMIA COVID-19 

A grande maioria dos especialistas concorda fortemente que a pandemia de Covid-19 

teve impacto nos fatores organizacionais, dos profissionais, dos doentes e dos 

resultados e consequentemente impacto ao nível da qualidade das organizações de 

saúde. Obtivemos comentários que refletem que a Pandemia trouxe desafios, mas 

também pode ser considerada uma oportunidade. 

“Concordo que se assiste a mudanças de paradigma que tiveram de ser muito rápidas 

com pouco tempo de adaptação das organizações e dos seus profissionais e doentes, o 

que inevitavelmente tem consequências. Em particular, num momento em que se teve 

de retomar uma “normalidade” e simultaneamente continuar a dar resposta à pandemia.” 

“A pandemia trouxe mais trabalho, mais esforço e uma gestão de recursos muitas vezes 

difícil, mas trouxe também mais respeito pelo trabalho dos profissionais de saúde e um 

reconhecimento geral, incluindo dos vários média. Na minha opinião, este contexto 

trouxe alento e motivação para enfrentar a pandemia, mas que terá o seu reflexo, quando 

as situações estiverem controladas e os problemas anteriores regressarem.” 

“A pandemia COVID-19 veio revelar algumas das limitações e dificuldades dos serviços 

de saúde no setor público, mas também demonstrou a robustez do mesmo e a 

capacidade de trabalho dos seus profissionais.” 

“Preparação dos profissionais através da simulação de cenários críticos (catástrofes e 

pandemias), que ajudem a que questões materiais, logísticas, de recursos humanos 

estejam acauteladas quando surgir uma nova situação como a pandémica por covid19 

(o armazenamento estratégico de equipamento de proteção individual (EPIs), a 

nomeação e distribuição de responsabilidades para que no momento necessário as 

lideranças possam entrar em ação, assegurar canais de comunicação eficaz entre 

decisões políticos, instituições, profissionais de saúde e população. Assegurar o bem-

estar físico e psicológico dos profissionais de saúde.” 
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4.3.1.2.12. MELHORIA DA QUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

Grande parte dos participantes apresentou sugestões para a melhoria da qualidade das 

organizações de saúde. Foi a questão aberta mais participada por parte dos 

especialistas. 

São indicadas sugestões de melhoria ao nível político, da gestão, relacionadas com os 

profissionais, com os doentes, com as instalações e com a inovação. 

4.3.1.2.12.1 MELHORIAS A NÍVEL POLÍTICO 

Os especialistas apresentam diversas sugestões de melhoria ao nível político, 

nomeadamente: a) Planeamento estratégico a longo prazo; b) Financiamento adequado 

das organizações de saúde do SNS; c) Aumento da autonomia financeira das 

organizações de saúde do SNS; d) Maior autonomia da gestão face ao poder central e 

político; e) Governance - Transparência e regulação; f) Disseminação e alargamento de 

boas práticas. (centros de referência); g) Desburocratização (contratação de RH, 

aquisição de bens e serviços, etc.) 

“Os custos com o SNS são demasiado elevados para a produção evidenciada e a 

influencia política e local torna-o ingerível. O racional das doenças é igual no mundo 

inteiro e criarmos hospitais, serviços de urgência e unidades de referenciação que tratam 

volumes de doentes inferiores aos mínimos necessários para serem centros de 

excelência, o que conduz a unidades ineficazes e com desperdício e custos exagerados.” 

“Aumento da autonomia financeira dos hospitais; financiamento com base em resultados 

em saúde e não em produção.” 

“Manter o financiamento por produção e não associado a “valor” irá agravar de forma 

cada vez mais significativa as insuficiências e desadequações das organizações de 

saúde em Portugal.” 

“É necessário um maior enfoque na sua autonomia de gestão face ao poder central, 

libertando-as de processos de contratação burocráticos e pouco ágeis. A autonomia 

deve representar uma maior responsabilização por parte da gestão aos vários níveis.” 

“Autonomia de gestão e financiamento adequado com discussão, monitorização e 

valorização dos planos estratégicos e de atividades. Responsabilização das lideranças 

(desde que cumpridos os pressupostos anteriores)” 

“Aumento da autonomia de gestão, criação de metodologias de efectiva avaliação de 

desempenho com incentivos associados à produtividade, utilização de critérios de 

benchmarking como diferenciação positiva, atribuição de incentivos não monetários 

(formação, investimentos no serviço, melhoria nos equipamentos, etc), compromisso da 
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gestão, aumento dos períodos dos mandatos das administrações ou aumento do número 

de mandatos para 3 em vez dos 2 actuais.” 

“Disseminação dos Centros de Responsabilidade Integrada. Melhor articulação entre 

Cuidados de Saúde Primários/ Cuidados Hospitalares/ Cuidados Continuados (o SNS 

continua a ser muito “hospitalocêntrico).” 

“Para melhorar a qualidade das organizações de Saúde deve haver um planeamento 

estratégico Nacional. Uma Visão para a construção de um SNS integrado e inovador. 

Para isso definiria um modelo de funcionamento e um modelo de financiamento. Do 

primeiro, parece-me fundamental um enfoque nos Cuidados de saúde Primários, para 

um aumento de literacia da População; um aumento de confiança (mútuo) entre Médicos 

de Família e Utentes, sem o qual nada poderá funcionar. Um modelo suficientemente 

flexível que permita, em cada local, a luta contra o stress laboral, a contribuição para o 

Bem-estar do utente e a inovação (de sistemas, processos e científicos). E Hospitais 

integrados (com linguagem informática fácil, global), com ligação forte à comunidade 

(proximidade; cultura da comunicação; de actividade científica; de satisfação dos 

profissionais e utentes, aliado a responsabilidade). Modelo de financiamento em que as 

Parcerias Público Privadas possam ter um lugar, por serem modelos menos burocráticos, 

com gestão mais controlável e comparáveis. Em que a remuneração possa variar com o 

desempenho das Instituições/pessoal.  Sobre a Macro gestão, é importante que o 

Mercado da Saúde tenha mecanismos de regulamentação, competindo ao Governo 

evitar a canibalização por sectores ou Instituições; controlando a concorrência e as 

regras de oferta e procura.” 

“O foco das políticas de saúde deveria centrar-se nos ganhos para a saúde geral 

(cuidados primários e bem-estar psicológicos), seguidos dos cuidados secundários 

(doença) e os ganhos avaliados a longo prazo em função do menor absentismo escolar 

/ profissional / sobrecarga dos cuidados terciários e urgências e suas consequências a 

economia.” 

“Excessiva politização do SNS e incapacidade duma política com continuidade e 

objectivos a médio prazo. Os orçamentos são anuais, dependentes tantas vezes de 

conjunturas político-partidárias, o que torna viável um planeamento estratégico a médio 

prazo.” 

“As questões da organização dos serviços permanecem estáticas há muitos anos. Se os 

modelos macro foram mudando (EPE, PPP, etc.), ao nível dos Serviços essas alterações 

são praticamente inexistentes. Não há muito espaço para a inovação e não há 

responsabilização pelos resultados (também não têm autonomia, portanto essa 

responsabilização até poderia ser injusta).” 

“Investimento na saúde pública e na prevenção da doença e promoção da saúde e vida 

saudável.” 

“Terminar com as nomeações políticas e assegurar a responsabilização da Gestão.” 
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4.3.1.2.12.2 MELHORIAS A NÍVEL DA GESTÃO 

Foram apresentadas recomendações em relação a este tema: a) Planeamento 

estratégico a longo prazo tendo em consideração uma otimização dos serviços; b) 

Investimento na seleção e treino em liderança e gestão a todos os quadros dirigentes; 

c) Redução do desperdício; d) Melhoria ao nível da comunicação interna, entre os 

diversos níveis de hierarquia; e)  Reporte e registo de acidentes e outros efeitos 

adversos; f) Auditorias regulares à gestão e prática clínica; g) Diminuição e gestão eficaz 

dos tempos de espera; h)  Contratação de mais recursos humanos e maior envolvimento 

dos profissionais e g) Melhoras das condições físicas das organizações de saúde. 

“Eliminar desperdício: acabar com duplicações e redundâncias de exames 

complementares, diminuir riscos clínicos, definir, comunicar e fazer seguir indicações 

aprovadas. Definir e fazer seguir linhas de orientação relevantes e aplicáveis ao contexto 

assistencial da instituição prestadora.” 

“Assiste-se hoje, salientada com a presença da COVID-19, a uma falta de liderança que 

confunde os profissionais. É também muito clara a falta de orientação para objetivos 

estratégicos por parte da gestão do SNS, bem como a ausência de comunicação eficaz 

dentro da cadeia hierárquica hospitalar. Acima de tudo, é necessária uma melhor 

comunicação com os profissionais independentemente da sua posição uma vez que 

vivemos numa Cultura institucional fundamentalmente hierárquica.” 

“A visão e competência de gestão dos gestores das organizações. Não contribuem em 

geral com a sua Visão para a missão da organização e para a satisfação e qualidade de 

vida dos trabalhadores e utentes.” 

“A gestão no sector público necessita que todos os atores envolvidos, sejam clínicos ou 

administrativos tenham uma responsabilidade sobre as suas decisões e que tenham de 

responder adequadamente a um conselho de administração com o qual têm que estar 

alinhados no que respeita a objetivos para a organização.” 

“A chefia intermédia que tem o poder de obstaculizar. Quadros intermédios, com 

recursos limitados e pequenos poderes que fazem parar ou abrandam terrivelmente todo 

o circuito que por eles passa.” 

“Uma enorme questão relacionada com a falta de qualidade das organizações de saúde 

públicas é a questão da burocracia. A maior parte do investimento de tempo e energia 

dos profissionais é a preencher papeis algo inúteis porque como em geral se bastam a 

si, ficam com deficiência de preenchimento no que fiz respeito a informação por exemplo 

clínica ou financeira.” 

“Avaliação da prestação dos Gestores Públicos. Uniformização da formação obrigatória 

de acordo com a carreira e função a desempenhar. Melhorar a informação de gestão; 

disponibilização de indicadores fiáveis, comparáveis e “ao minuto”.”  
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“Reforço da qualidade técnica das equipas de gestão e Eleição (e não nomeação) dos 

diretores clínicos.” 

“Mais informação, com indicadores de qualidade mais relevantes regularmente 

disponibilizados aos profissionais e doentes.” 

“Forçoso apostar na Acreditação (independentemente da Empresa) e Certificações 

existentes.” 

4.3.1.2.12.3 MELHORIAS A NÍVEL DOS PROFISSIONAIS 

Em relação aos profissionais também foram indicadas propostas de melhoria, tais como, 

a) Promovção de formação contínua dos profissionais; b) Revisão das remunerações 

dos profissionais, instituição de incentivos (prémios) financeiros de acordo com as 

avaliações de desempenho; c) Maior autonomia, envolvimento e responsabilização; d) 

Melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde. 

“No que respeita aos profissionais de saúde, importa integrar mecanismos de 

exclusividade, com salários suficientemente atrativos e com incentivos associados, de 

modo a permitir um bom equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. As condições e 

ambiente de trabalho deverão ser saudáveis e os profissionais devem ser alvo de 

revalorização, procurando captar o seu talento e dirigi-lo para o local onde podem ser 

mais felizes e úteis para a organização.” 

“Melhoria salarial – a médio prazo, o SNS ficará completamente descapitalizado em 

termos de recursos humanos de alta diferenciação.” 

“Avaliação de satisfação dos profissionais, com efeitos e consequências reais.” 

“Práticas de motivação sistemáticas para os profissionais.” 

“A qualidade prende-se com a prevenção dos riscos psicossociais e nomeadamente 

exigências quantitativas, cognitivas e emocionais, equilíbrio vida profissional-vida 

pessoal e familiar, qualidade da liderança que se traduz no reconhecimento e valorização 

dos profissionais por parte dos líderes, capacidade destes criarem um ambiente de 

trabalho em equipa que seja coeso, suportativo, colaborante e participativo e ainda  a 

prevenção do stress, da privação do sono e do burnout e ainda a possibilidade de 

participarem no planeamento do trabalho e na construção de soluções.” 

“Contratação de mais profissionais de saúde para melhorar os rácios, e disponibilizar 

mais tempo de prestação de cuidados aos doentes que mais precisam. Maior 

envolvimento dos profissionais da primeira linha naquilo que é a sua perceção dos 

problemas e obstáculos vivenciados (em contexto de pandemia, ou não) a ser integrada 

no desenvolvimento de procedimentos e políticas; a formação contínua, providenciando 

formações mandatórias de qualidade, desenvolvidas e providenciadas em articulação 

com instituições de ensino superior e órgãos de regulamentação das profissões de saúde 

(ordens profissionais), para a valorização académica e de desenvolvimento profissional, 

da formação realizada no currículo do profissional.” 
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“Adequada avaliação de desempenho e auditoria externas dos profissionais por 

elementos independentes.” 

“Motivar os colaboradores deverá ser um dos pontos principais para a melhoria da 

qualidade, seja por salários adequados à especificidade do trabalho, sejam por 

incentivos através de indicadores mensuráveis e realistas e fáceis de ser informados, 

compreendidos e comparados. Exclusividade das pessoas, com mecanismos de 

controlo, qualidade e efetividade, que conforme a sua responsabilização e indicadores 

de performance, podem ser motivados a manter-se no público e não passarem para o 

privado.” 

“Formação dos profissionais de saúde e dos administrativos e auxiliares em 

comunicação com o utente.” 

“Apoio aos profissionais de saúde, visando evitar situações de burnout; dada a 

resistência dos profissionais em recorrer a técnicos da instituição onde trabalham, 

poderia ser criado um “circuito” entre instituições.” 

“Promover trabalho de equipa, clarificação de competências, remuneração adequada, 

regulação de nº horas de trabalho, formação continuada interprofissional, rácios 

adequados dos diferentes profissionais.” 

“Melhorar a perceção de justiça e de compensação em relação ao desempenho e 

motivação, a adopção de um modelo de compensação e trabalho por objetivos e 

incentivos.” 

4.3.1.2.12.4 MELHORIAS A NÍVEL DOS DOENTES 

Para melhoria da qualidade, em relação aos doentes os especialistas propõem: a) 

Avaliar a satisfação dos doentes e montar um sistema eficaz de resposta às 

reclamações e elogios; b) Colocar o doente no centro. Maior triangulação dos 

processos, que devem ser centrados nas necessidades dos doentes, devem ser 

conduzidos pelos profissionais e pelos gestores em articulação com os doentes; c) 

Aumento da Literacia em saúde da população. 

“Uma cultura centrada em resultados para os doentes com eficiência na utilização dos 

recursos, que garanta autonomia aos profissionais para melhorar os seus processos de 

trabalho, contribuirá para melhorar os cuidados de saúde prestados. No entanto esta 

cultura terá de ser alinhada com os objetivos estabelecidos para a organização e 

contratados para que esta possa subsistir e continuar a responder às necessidades dos 

doentes.  Uma reorganização dos processos em torno das necessidades dos doentes 

para criar processos integrados de prestação de cuidados seria também importante, 

devendo estes ser conduzidos pelos profissionais da saúde e pelos gestores em 

articulação com os doentes, para lhes melhor responder.” 

“Implementação de estratégias nacionais para a promoção da literacia digital e em saúde 

dos cidadãos.” 
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“Educação dos utentes quanto ao recurso aos Serviços de Urgência; Maior 

acompanhamento dos superutilizadores dos Serviços de Urgência com envolvimento da 

comunidade.” 

“Maior divulgação à população dos resultados obtidos pelas instituições nos indicadores 

de desempenho, proporcionando ao utente uma escolha de instituição de saúde onde 

recebera cuidados de saúde, mais informada e esclarecida.” 

“As Equipas de Cuidados Continuados Integrados têm sido o parente pobre da Rede 

Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de integrados pouco têm com a 

componente social em permanente descontinuidade, o que motiva a maioria dos 

reinternamentos hospitalares. Num país em que a população está a envelhecer não se 

pretende que os idosos sejam todos institucionalizados, para que permaneçam em suas 

casas necessitam mais do que nunca de cuidados multidisciplinares no domicílio.” 

“Melhoria das condições físicas dos serviços, no sentido de uma humanização do espaço 

para os doentes e das condições de trabalho para os profissionais.”  

“Linha de apoio telefónico nos serviços que atendem doentes crónicos, evitando 

sobrecarga nas consultas.” 

4.3.1.2.12.5 MELHORIAS A NÍVEL DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

É, também neste sector, apontada a necessidade de melhorias ao nível dos Sistema de 

comunicação e informação: a) Sistema de informação clínica robusto, ágil e integrado; 

b) Sistema de comunicação e informação tecnologicamente avançado que 

homogeneíze os processos e procedimentos. 

“Optimização dos sistemas informáticos, por forma a permitir o agendamento de 

consultas por meio eletrónico e a reconfirmação obrigatória da presença do utente; 

Confirmação de presença nas instalações em equipamentos disponíveis para o efeito, 

por forma a diminuir a pressão sobre os serviços administrativos.” 

“Sistema integrado de comunicação e informação com regulamentos, procedimentos, 

protocolos. Comunicação clínica eficaz e atempada entre organizações de saúde e 

níveis de cuidados.” 

“Integração dos sistemas de informação, de modo a ser possível seguir um doente no 

sistema sem dificuldades.” 

“Sistema integrado transparente de avaliação de desempenho da gestão, dos 

profissionais e da organização como um todo.” 

4.3.1.2.12.6 MELHORIAS A NÍVEL DA INOVAÇÃO 

A inovação também é contemplada pelos especialistas como um alvo importante para 

a melhoria das organizações de saúde. Defendem que se deve investir na inovação 
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através de: a) telessaúde; b) hospitalização domiciliaria; c) cuidados ao domicílio; d) 

ligação sistemática à comunidade/rede; e) valorização de atividades extra-assistenciais 

(investigação, ensino, formação, etc). 

“Melhor gestão das altas hospitalares (articulação com outras estruturas da comunidade 

para os internamentos sociais).” 

“Maior investimento em Tecnologia e Inovação (parcerias com startups e 

universidades).” 

“Criação de uma entidade certificadora da informação em saúde (para evitar o “Dr. 

Google” com informação falsa e contraditória para os cidadãos).” 

“Maior partilha de informação de saúde dos doentes entre instituições de saúde 

(incluindo sector privado e social).” 

“Mais Investimentos em iniciativas de Telessaúde e Hospitalização Domiciliária.” 

“Gestão participada com envolvimento da comunidade e dos cidadãos (com respetiva 

articulação com escolas, bombeiros, empresas, associações cívicas, serviços sociais).”  

“Fomento e valorização de atividades extra-assistenciais: investigação clínica, ensino, 

formação.” 

“Implementação de mecanismos específicos em patologias graves e frequentes – tipo 

via verde – estimulando cooperação dos diversos sectores e podem designar-se por 

Integrated Care Pathways melhorando a eficácia do sector ambulatória e reduzindo a 

sobrecarga hospitalar. Reforço significativo da capacidade de actuação do sector 

ambulatório pré-hospitalar e maior cooperação com o sector hospitalar numa lógica de 

network de referenciação estruturada. Fomento de Políticas de Referenciação 

estruturada no sector hospitalar que fomente cooperação inter-institucional, quer nos 

Cuidados Médicos quer na formação dos Profissionais. Implementação rigorosa e 

accountable de Centros de Excelência para Patologias mais graves e menos comuns 

como factor decisivo de melhoria global do sistema. Reforço da dimensão da Prevenção 

mediante Campanhas de Educação para a Saúde e recurso a programas de rastreio 

sustentados por evidência científica.” 

4.3.2. RESULTADOS MOMENTO 2 

4.3.2.1. RESULTADOS QUANTITATIVOS  

De seguida serão apresentados os dados quantitativos nos quais foi solicitado aos 

especialistas que expressassem o seu nível e concordância com a afirmação (1 discordo 

completamente – 10 concordo totalmente) e dados qualitativos obtidos no momento 2 

Tabela 99). 
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Tabela 99 - Resultados do momento 2 do painel delphi a especialistas – Média, desvio 

padrão, variância, máximo, mínimo e Nível de Concordância 

Questões: As 
melhorias 

prioritárias a Nível 

Média 
(1-10) 

Desvio 
padrão 

Variância Mínimo Máximo 

Nível de Concordância % 

 

Baixo Moderado Elevado 

Político         

Planeamento 
estratégico a longo 
prazo 

8,77 1,52 2,31 3 10 3,2 3,2 93,6 

Financiamento 
adequado das 
organizações de 
saúde do SNS 

9,03 1,30 1,70 6 10 0,0 6,5 93,5 

Aumento da 
autonomia 
financeira das 
organizações de 
saúde do SNS 

8,52 1,59 2,53 3 10 3,2 6,5 90,3 

Maior autonomia 
da gestão face ao 
poder central e 
político 

8,77 1,20 1,45 6 10 0,0 6,5 93,5 

Governance - 
transparência e 
regulação 

9,16 1,04 1,07 7 10 0,0 0,0 100,0 

Disseminação e 
alargamento de 
boas práticas. 
(Centros de 
Referência, etc) 

8,68 1,30 1,69 6 10 0,0 6,5 93,5 

Desburocratização 
(contratação de 
RH, aquisição de 
bens e serviços, 
etc.) 

8,97 1,54 2,37 3 10 3,2 6,5 90,3 

Gestão         

Planeamento 
estratégico a longo 
prazo tendo em 
consideração uma 
otimização dos 
serviços 

8,75 1,14 1,29 6 10 0,0 3,1 96,9 

Investimento na 
seleção e treino 
em liderança e 
gestão a todos os 
quadros dirigentes 

8,5 1,80 3,23 2 10 3,1 9,4 87,5 

Reduzir 
desperdício – 
recursos e 
materiais 

8,59 1,64 2,7 3 10 3,1 6,3 90,6 

Melhoria ao nível 
da comunicação 
interna, entre os 
diversos níveis de 
hierarquia 

8,84 1,17 1,36 6 10 0,0 3,1 96,9 
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Questões: As 
melhorias 

prioritárias a Nível 

Média 
(1-10) 

Desvio 
padrão 

Variância Mínimo Máximo 

Nível de Concordância % 

 

Baixo Moderado Elevado 

Reportar e registar 
acidentes e outros 
efeitos adversos 

8,31 1,65 2,74 5 0.0 3,1 18,8 81,2 

Auditorias 
regulares à gestão 
e prática clínica 

8,84 1,14 1,30 6 10 0,0 3,1 96,9 

Diminuição e 
gestão eficaz dos 
tempos de espera 

8,34 1,52 2,30 5 10 0,0 12,5 87,5 

Contratação de 
mais recursos 
humanos e maior 
envolvimento dos 
profissionais 

8,13 1,70 2,89 5 10 0,0 18,8 81,2 

Melhorar as 
condições físicas 
das organizações 
de saúde 

8,81 1,03 1,06 6 10 0,0 3,1 96,9 

Profissionais         

Promover 
formação contínua 
dos profissionais 

8,91 1,23 1,51 6 10 0,0 6,3 93,7 

Rever as 
remunerações dos 
profissionais, 
implementar 
incentivos 
(prémios) 
financeiros de 
acordo com as 
avaliações de 
desempenho 

9,16 0,88 0,78 7 10 0,0 0,0 100,0 

Maior autonomia, 
envolvimento e 
responsabilização 

9,16 0,92 0,85 7 10 0,0 0,0 100,0 

Melhores 
condições de 
trabalho para os 
profissionais de 
saúde (global) 

9,06 1,13 1,29 5 10 0,0 3,1 96,9 

Recompensas não 
financeiras 

8,63 1,72 2,95 1 10 3,1 3,1 93,8 

Flexibilidade de 
horário 

8,41 1,68 2,83 3 10 3,1 12,5 84,4 

Possibilidade e 
articular com 
outras atividades 
(investigação, etc.) 

8,81 1,18 1,38 6 10 0,0 6,3 93,7 

Doentes         

Avaliar satisfação 
dos doentes e 
montar um sistema 
eficaz de resposta 
às reclamações e 
elogios 

8,53 1,24 1,55 6 10 0,0 3,1 96,9 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   299 

Questões: As 
melhorias 

prioritárias a Nível 

Média 
(1-10) 

Desvio 
padrão 

Variância Mínimo Máximo 

Nível de Concordância % 

 

Baixo Moderado Elevado 

Colocar o doente 
no centro. Maior 
triangulação dos 
processos, que 
devem ser 
centrados nas 
necessidades dos 
doentes, devem 
ser conduzidos 
pelos profissionais 
e pelos gestores 
em articulação 
com os doentes 

9,38 0,83 0,69 7 10 0,0 0,0 100,0 

Aumento da 
literacia em saúde 
da população 

9,31 1,09 1,19 6 10 0,0 6,3 93,7 

Sistemas de 
informação e 
comunicação 

        

Sistema de 
informação clínica 
robusto, ágil e 
integrado 

9,28 0,77 0,60 7 10 0,0 0,0 100,0 

Sistema de 
comunicação e 
informação 
tecnologicamente 
avançado que 
homogeneíze os 
processos e 
procedimentos 

9,06 1,01 1,03 5 10 0,0 3,1 96,9 

Inovação         

Telessaúde / E-
Health 

8,41 1,50 2,25 5 10 0,0 15,6 84,4 

Hospitalização 
domiciliária 

8,53 1,34 1,81 5 10 0,0 6,3 93,7 

Cuidados ao 
domicílio 

9,06 0,91 0,84 7 10 0,0 0,0 100,0 

Ligação 
sistemática à 
comunidade/rede 

9,06 0,84 0,71 7 10 0,0 0,0 100,0 

Valorização de 
atividades extra-
assistenciais 
(investigação, 
ensino, formação, 
etc). 

8,72 1,22 1,50 5 10 0,0 6,3 93,7 

 

Foram selecionadas as afirmações que obtiveram níveis de concordância mais 

elevados, ou seja, as afirmações face às quais 90% ou mais dos especialistas 
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expressaram elevada concordância selecionando um valor de 7 a 10 numa escala de 1 

a 10.   

Em relação às melhorias prioritárias a nível político 90% ou mais dos especialistas 

concorda com a necessidade de: 1) Governance - transparência e regulação (100%); 2) 

Planeamento estratégico a longo prazo (93,6%); 3) Financiamento adequado das 

organizações de saúde do SNS (93,5%); 4) Aumento da autonomia financeira das 

organizações de saúde do SNS (90,3%); 5) Maior autonomia da gestão face ao poder 

central e político (93,5%); e 6) Disseminação e alargamento de boas práticas (Centros 

de Referência, etc.) (93,5%), e 7) Desburocratização (contratação de RH, aquisição de 

bens e serviços, etc.) (90,3%).  

Relativamente às melhorias ao nível da gestão 90% ou mais dos especialistas concorda 

com a necessidade de: 1) Planeamento estratégico a longo prazo tendo em 

consideração uma otimização dos serviços (96,9%); 2) Melhoria ao nível da 

comunicação interna, entre os diversos níveis de hierarquia (96,9%); 3) Auditorias 

regulares à gestão e prática clínica (96,9%); 4) Melhoria das condições físicas das 

organizações de saúde (96,9%); e 5) Redução do desperdício – recursos e materiais 

(90,6%). 

Em termos das melhorias relacionadas com os profissionais 90% ou mais dos 

especialistas concorda com a necessidade de: 1) Rever as remunerações dos 

profissionais e instituir incentivos (prémios) financeiros de acordo com as avaliações de 

desempenho (100%); 2) Maior autonomia, envolvimento e responsabilização (100%); 3) 

Melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde (global) (96,9%); 4) 

Promoção da formação contínua dos profissionais (93,7%); 5) Possibilidade de 

articulação com outras atividades (investigação, etc.) (93,7%); e 6) Recompensas não 

financeiras (93,8%). 

Em relação às melhorias prioritárias relacionadas com os doentes 90% ou mais dos 

especialistas concorda com a necessidade de: 1) Colocar o doente no centro. Maior 

triangulação dos processos, que devem ser centrados nas necessidades dos doentes, 

devem ser conduzidos pelos profissionais e pelos gestores em articulação com os 

doentes (100%); 2) Avaliar a satisfação dos doentes e montar um sistema eficaz de 

resposta às reclamações e elogios (96,9%); e 3) Aumento da literacia em saúde da 

população (93,7%). 
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Relativamente às melhorias ao nível dos sistemas de informação e comunicação 90% 

ou mais dos especialistas concorda com a necessidade de: 1) Sistema de informação 

clínica robusto, ágil e integrado (100%); e 2) Sistema de comunicação e informação 

tecnologicamente avançado que homogeneíze os processos e procedimentos (96,9%). 

Ligada à inovação 90% ou mais dos especialistas concorda com a necessidade de: 1) 

Ligação sistemática à comunidade e à rede (100%); 2) Cuidados ao domicílio (100%); 

3) Hospitalização domiciliária (93,7%); 4) Valorização de atividades extra-assistenciais 

(investigação, ensino, formação, etc.) (93,7%). 

Salienta-se que todos os especialistas concordaram com a necessidade fundamental 

da transparência e regulação na Governance, da necessidade de revisão das 

remunerações dos profissionais, instituição de incentivos (prémios) financeiros de 

acordo com as avaliações de desempenho e promoção de maior autonomia, 

envolvimento e responsabilização dos profissionais, da importância fundamental de ter 

um sistema de informação clínica robusto e ágil e face aos doentes da necessidade de 

colocar o doente no centro, da ligação sistemática à comunidade e à rede e dos 

cuidados ao domicílio.  

4.3.2.2. RESULTADOS QUALITATIVOS 

Em relação à seguinte questão “Road Map for the future – How to do it? Quais os passos 

necessários para implementar as mudanças indicadas. Sugestões para operacionalizar 

a mudança.” foi solicitado aos especialistas que indicassem pelo menos três respostas. 

Os especialistas apresentaram ações para a mudança nas seguintes áreas: 1) 

Articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados; 2) Governance; 3) 

Financiamento; 4) Gestão de Recursos Humanos; 5) Satisfação e literacia dos doentes; 

6) Tecnologia e inovação.   

4.3.2.2.1. ARTICULAÇÃO ENTRE OS DIFERENTES NÍVEIS DE PRESTAÇÃO DE CUIDADOS – DA 

PREVENÇÃO AOS CUIDADOS CONTINUADOS/ PALIATIVOS  

Muitos dos especialistas defendem que é fundamental a articulação entre os diferentes 

níveis de prestação de serviços e um maior investimento na prevenção.  

“Uma maior articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados no sentindo 

de garantir uma efetiva continuidade dos cuidados e do acompanhamento aos doentes. 

Protocolos de articulação e proximidade entre unidades de cuidados de saúde primários 

(CSP) e unidades hospitalares e, da rede Nacional de Cuidados Continuados integrados, 
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para melhores resultados nos doentes, mesmo a nível preventivo e não só de 

tratamento/reabilitação”. 

“Modelos de hospitalização domiciliária e de cuidados continuados hospitalares com 

abrangência adequada às necessidades da população”. 

“Planeamento estratégico que integre os vários níveis de saúde (da prevenção à 

paliação)”. 

“Mais promoção da saúde e menos tratamento das doenças”. 

“Investir na melhor articulação de cuidados e na verdadeira diferenciação dos Cuidados 

Preventivos dos Curativos Redesenhar as unidades (CS, USF e hospitais) numa lógica 

de HUB de saúde, com o hospital verdadeiramente articulado com a comunidade”.  

“Vontade política para investir verdadeiramente na promoção da saúde e prevenção da 

doença. Colocar a prevenção genuinamente como alavanca de novos modelos de 

governância e gestão, não descurando obviamente o tratamento e reabilitação”. 

“Estabelecer uma efetiva integração de cuidados a nível local, baseada numa clara 

coordenação entre cuidados primários e cuidados hospitalares centrada nas 

necessidades do doente”. 

4.3.2.2.2. GOVERNANCE EM SAÚDE   

Os especialistas salientam como prioritária a necessidade de uma autonomia da gestão 

do SNS face ao poder político, planeamento a longo prazo, descentralização ao nível 

da tomada de decisão, assim como, o cuidado na seleção dos membros da gestão das 

organizações de saúde, ao nível da formação e responsabilização”.  Avaliação e 

monitorização de estruturas e processos.  

4.3.2.2.2.1 AUTONOMIA  

“Alterar a dependência política directa da gestão do SNS criando entidade com 

autonomia e capacitação para gestão profissional do SNS e articulação com os restantes 

componentes do Sistema de Saúde”.  

“Proponho que se chame SNS Portugal que o mandato da sua Direcção seja de 6 anos 

e responsável perante Ministro da Saúde e Parlamento para aprovação do seu 

orçamento que terá que ser plurianual”.  

“Criação de uma estrutura de topo, autónoma e independente do poder político de 

ocasião, liderada por personalidade(s) formadas em gestão, mas com uma sensibilidade 

profunda para a área da saúde e com um tempo de atuação que ultrapasse o espaço de 

uma legislatura”. 

“Autonomia e responsabilização do MS face ao MF, na gestão do SNS”.  
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“Os problemas e os possíveis caminhos já foram exaustivamente expostos pelos mais 

variados agentes sendo que a dificuldade suprema será conseguir do poder político a 

coragem e a sagacidade para “largar” o controlo desta estrutura extremamente complexa 

que é o SNS entregando-a a uma equipa responsável e autónoma”.  

“Autonomia de gestão completa das organizações para todas as questões relacionadas 

com a operação (recursos humanos e materiais, investimento) a partir da aprovação de 

um contrato-programa”.  

4.3.2.2.2.2 PLANEAMENTO A LONGO PRAZO 

“Estruturação de uma ‘lei de programação de investimentos a pelo menos uma década, 

não variável em função dos orçamentos do estado. Seleção, avaliação e 

responsabilização das lideranças pelos resultados em saúde”.  

“Ter uma estratégia de longo prazo, definida e conhecida, sem estar dependente de 

mudanças de visão política periódicas”.  

“Fazer um planeamento a longo prazo, aliás absolutamente imprescindível, desde que 

paralelamente se conseguisse um acordo de consenso político nacional”. 

“Criação de planos e orçamentos plurianuais para garantir a possibilidade de 

investimentos centrados na melhoria dos processos assistenciais”. 

“Criação de regime excecional para os contratos no SNS, tanto a nível de bens e serviços 

quanto dos recursos humanos”. 

“Concertação/Consensos ao nível político da estratégia a longo prazo nas diversas áreas 

(institucional, profissionais e doentes)”. 

4.3.2.2.2.3 DESCENTRALIZAÇÃO 

“Transferência de poder central para regional ou autárquico”.  

“Descentralização/regionalização das decisões a implementar”. 

4.3.2.2.2.4 GESTORES 

“Os quadros dirigentes (topo - CA - CD) e intermédios devem fazer cursos de gestão em 

saúde”. 

“Autonomia e responsabilização das instituições da saúde face ao MS. 

Despartidarização e desburocratização do SNS pela escolha meritocrática dos 

responsáveis em todos os níveis e não por filiação ou simpatias partidárias ou pessoais”.  

“É imperioso um sério investimento na seleção e treino em liderança e gestão a todos os 

quadros dirigentes, para que as acções de formação, motivação, reconhecimento e 

desenvolvimento dos profissionais, sejam mais eficazes”.  
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“Ao nível da gestão recomendaria um maior investimento na humanização dos serviços 

e não apenas na gestão financeira dos mesmos. Estou consciente que os custos com a 

saúde são muito elevados, mas frequentemente o factor económico se sobrepõe ao 

factor cuidados de saúde”.  

“A comunicação tem de ser melhorada, mais clara e mais transparente”.  

“Aumentar a autonomia das chefias intermédias, generalizando a organização dos 

serviços em centros de responsabilidade”. 

“Fazer cursos de formação sobre o funcionamento, gestão e hierarquias hospitalares 

para que os funcionários conheçam as políticas institucionais”.  

“Responsabilizar as chefias pela má prática em saúde, e premiar as chefias e os 

colaboradores pela boa prática em saúde e pelos resultados quantitativos e qualitativos, 

definindo objetivos nacionais acordados entre diretores, associações de doentes e 

ordem dos médicos”.  

4.3.2.2.2.5 AVALIAÇÃO 

“Avaliação agressiva de todos os casos de óbitos e eventos adversos/inesperados com 

o intuito de identificar pontos para melhoria organizacional”.  

“Avaliação sistemática dos órgãos de gestão a partir de indicadores fixados em contrato-

programa com incentivos e penalizações”.  

“Parcerias público-privadas em hospitais do SNS, analisar e avaliar estruturas, 

processos e resultados (outcomes) em unidades de saúde, comparativamente com 

outras de modelos distintos, ou seja, comparar modelos e “aprender” com modelos que 

já estão testados no terreno”.  

“Estabelecer prioridades em cada um dos níveis indicados com metas e calendarização 

das mesmas. Além disso, promover a sustentabilidade das medidas a implementar. 

Podem ser identificadas unidades piloto para iniciar um novo modelo, mas por outro lado, 

da experiência no SNS é que estas unidades tendem a eternizar-se sem extensão a 

outras. Implementar, a priori, um health impact assessment (avaliação de impacte na 

saúde) para se identificarem os impactes positivos e negativos de um novo modelo.” 

“Medição regular dos resultados obtidos”.  

“Permanente avaliação de procedimentos e protocolos de atuação e efetividade de 

execução e manutenção de medidas de auto-avaliação integrantes dos processos 

clínicos”.   

“Constituir um grupo de trabalho multidisciplinar, que integre profissionais de diversas 

instituições de saúde, com a missão de apresentar propostas práticas, concretas e 

objetivas”.  

“Necessidade de promover um evento anual para discussão entre diretores hospitalares 

(médicos) que representem o SNS, ordem dos médicos, associações de doentes e 

outras instituições que se considerem relevantes”. 
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“Definir e avaliar sistematicamente poucas metas e a serem concretizadas em tempos 

bem calendarizados com uso de recursos realistas”.  

“Partilhar/elaborar um catálogo das melhorias práticas do sistema nacional de saúde”. 

4.3.2.2.3. FINANCIAMENTO 

Alguns especialistas referem a necessidade de realizar mudanças ao nível do 

financiamento do SNS. Sugerem que o financiamento deve ser suficiente e adequado 

às necessidades, relacionado com o doente, associado ao desempenho das 

organizações e dos serviços.  

“Aumentar o financiamento e agilizar os processos burocráticos”.  

“O sistema de financiamento do SNS tem de mudar no sentido do money follows the 

patient”. “Planeamento a médio/longo prazo”.  “Existe subfinanciamento, no meu 

entender, estratégico e político, com alguns riscos de descapitalização e de baixa de 

qualidade do SNS”.  

“Política de financiamento e incentivo para quem faz bem”.  

“Combate à fraude e corrupção, com diminuição das despesas em saúde”.  

“Definir orçamentos para a saúde por serviço e dar autonomia às direções de serviço”. 

“Os hospitais públicos deveriam receber o financiamento também de acordo com o seu 

desempenho. Assim como se referiu no comentário anterior. Enquanto tanto o pessoal 

como as instituições receberem o mesmo tenham a produtividade e produção que 

tiverem, não alcançaram as melhorias pretendidas”.  

4.3.2.2.4. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  

Ao nível da gestão de recursos humanos os especialistas salientam a necessidade de 

melhoria da relação e comunicação entre chefias e profissionais, de estabelecer uma 

relação entre desempenho e incentivos e melhorias ao nível das condições 

psicossociais no trabalho.  

4.3.2.2.4.1 RELAÇÃO ENTRE DESEMPENHO E INCENTIVOS 

“Implementar uma cultura de responsabilidade”.  

“Premiar o desempenho, incentivos de acordo com a avaliação do desempenho dos 

profissionais”.  

“A possibilidade de introdução de prémios por desempenho pode ser um factor motivador 

e de reconhecimento”.  
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“Recomendo um reforço dos serviços de saúde ocupacional para que os profissionais de 

saúde possam ter eles próprios”. 

“Identificação das reais necessidades de capital humano e respetiva formação em função 

das necessidades identificadas”.  

“Diversificação de modelos de retribuição/incentivos”.  

“Desenvolvimento de ações intersectoriais com vários parceiros, com partilha de 

recursos e de responsabilidades”. 

“Importa que o sistema tenha em conta as necessidades dos seus profissionais, no que 

respeita a competitividade remuneratória”.  

“Incentivos à construção de uma política de recursos humanos, por parte das 

organizações, a partir da definição de um mapa de competências, avaliação sistemática 

e incentivos de acordo com desempenho”. 

“Introduzir incentivos aos profissionais baseados em resultados para os utentes e 

financeiros (custo-efetividade), distribuindo ganhos de eficiência pelas equipas de 

saúde”. 

“As avaliações de desempenho são difíceis, desprestigiantes para os profissionais e uma 

autêntica dor de cabeça para as chefias. Deveriam ser completamente reformuladas e 

atribuídos incentivos de acordo com as mesmas”. 

“Reconhecimento dos profissionais pela sua experiência e formação, valorização 

profissional por objetivos e autonomia de contratação nas organizações”. 

4.3.2.2.4.2 RELAÇÃO CHEFIAS – PROFISSIONAIS 

“Promover a comunicação entre quem gere e quem está na prática clínica diária”.  

“Promover workshops de “Inquirição Apreciativa” nas diferentes instituições de modo a 

converter os profissionais em verdadeiros “artífices” de um processo de transformação 

“inside out”.  

“A nível dos profissionais uma melhoria a nível da comunicação e o trabalho em equipa, 

e da formação em contexto, para uma eficaz uniformização de procedimentos”. 

“Direção/ coordenação baseada na transversalidade da autonomia/responsabilização 

dos colaboradores. Atenuar barreiras hierárquicas /promoção de locais de trabalho 

psicologicamente saudáveis/ processos de avaliação de desempenho justos com 

objetivos tangíveis /criação de identidade de grupo/ conceito de “Marca”. 
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4.3.2.2.4.3 VALORIZAÇÃO DOS RECURSOS EXISTENTES  

“Melhoria na gestão dos recursos humanos disponíveis”.  

“Ter garantia de disponibilidade dos recursos necessários”.  

“Valorizar o desempenho dos recursos humanos existentes rentabilizando o trabalho dos 

profissionais especializados”. 

“Apostar no gestor clínico do doente que articula com as especialidades necessárias, 

evitando duplicações de consultas e exames”. 

“É fundamental criar uma mentalidade de redução de desperdício e racionalização dos 

recursos”. 

4.3.2.2.4.4 OUTRAS CONDIÇÕES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO  

“Considerar que os recursos humanos da Saúde são o bem mais precioso de um Serviço 

de Saúde”.  “Existem algumas ameaças: desnatação do SNS, deslocalização dos 

profissionais (incluindo o setor social) para os Serviços privados, falta de investimento 

estatal nas carreiras, pagamento muito mais competitivo no privado”.  

“O bem-estar do profissional não é visto como um dos objectivos (deveria ser).  Falta 

uma cultura de psicologia positiva”. 

“Investir na melhoria das condições psicossociais de trabalho, de modo a que os 

profissionais de saúde tenham mais saúde física e mental (promoção da saúde física e 

mental dos profissionais) e estejam mais protegidos do burnout que atinge níveis 

elevadíssimos nestes profissionais (prevenção). Esta medida implica melhores 

condições físicas de trabalho, mas sobretudo mais recursos humanos para que os 

profissionais não sejam tão sobrecarregados com as exigências quantitativas e 

emocionais das suas tarefas”.  

“Melhorias das condições de salário para que os profissionais de saúde (médicos, 

enfermeiros, etc..) não tenham duplo ou triplo emprego e se possam dedicar em 

exclusivo à sua actividade cuidadora”. “Proporcionar aos profissionais de saúde maior 

disponibilidade para atividades extra assistenciais entre as quais aquisição de 

habilitações na área da gestão, investigação e formação. Atualmente há tempos 

escassos para atividades de reflexão no âmbito profissional individual e grupal”.   

“Recriar carreiras médicas tomando em consideração a necessidade de fixar 

profissionais nos serviços em tempo pleno e com tempo para atividades 

extrassistenciais”. 

“Aumentar os tempos de comunicação entre o profissional e o doente. Estes tempos 

permitem aumentar a literacia e a satisfação do doente e a segurança do profissional 

relativamente à informação, qualidade da mesma e planeamento do tratamento uma vez 

que a inovação terapêutica é uma constante. Para aumentar estes tempos de interação, 

é fundamental aumentar o número de profissionais e criar melhores condições de 

trabalho a todos os níveis”.  
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“Literacia em saúde para todos. Também os profissionais das diversas áreas que 

trabalham na saúde necessitam de formação”. 

“Colocar a investigação/formação ao serviço da prática clínica e vice-versa. Os ganhos 

em conhecimento tornar-se-ão exponencialmente maiores do que investigação 

puramente académica e a prática clínica desenvolver-se à margem da evidencia 

científica”.  

“Integrar verdadeiramente os profissionais no projeto de saúde, para que se sintam mais-

valias no sistema”.  

“Investimento na formação técnica e na humanização dos cuidados e dos espaços”. 

“Investir nas carreiras dos profissionais evitando as acumulações de funções entre 

instituições públicas e privadas”.  

“Alargar os quadros dos profissionais de saúde”.  

4.3.2.2.5. SATISFAÇÃO E LITERACIA DOS DOENTES  

Em relação aos doentes os especialistas reforçam que o doente deve estar no centro, 

os serviços devem centrar-se nas necessidades e na promoção da literacia em saúde. 

Para tal torna-se necessário avaliar as necessidades e envolver os doentes, cuidadores 

e toda a comunidade.  

“Investir na monitorização da experiência do doente e dos resultados obtidos (PREm e 

PROM)”. 

“Levantamento de necessidades de doentes, familiares/cuidadores e serviços”. 

“A nível dos doentes e famílias mais literacia em saúde, para melhor gestão da sua 

própria saúde e em termos de prevenção de comportamentos de risco e gestão do seu 

próprio processo de saúde-doença”.  

“Sensibilização sobre o futuro papel que qualquer cidadão pode vir a ter como cuidador 

informal.  E também literacia na consciente e adequada utilização dos serviços de 

saúde”. 

“Centralizar o sistema nas necessidades dos doentes, quanto às patologias 

predominantes e necessidades, quanto à sua literacia e importante aumentar a sua 

responsabilidade e deveres de doente”.  

“Envolver associações de doentes e comunidade”.  

“Maior investimento em manter o doente no domicílio não só no campo da saúde como 

social”. 

“Ao nível dos cuidados aos doentes, não é aceitável que estes, esperem tantos dias para 

terem consultas de especialidade ou uma cirurgia. A resposta às necessidades dos 
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doentes tem que ser mais célere e de qualidade. Por outro lado, a hospitalização 

domiciliária (nos casos em que é possível) e os cuidados ao domicílio poderiam ser mais 

generalizados, com benefícios para os doentes e redução de custos com a 

hospitalização. É urgente criar mais respostas em saúde mental”. 

4.3.2.2.6. TECNOLOGIA – INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO, E-HEALTH E INOVAÇÃO 

Ao nível da e-health os especialistas consideram que deverá haver uma maior utilização 

e um maior investimento. Propõe uma maior utilização da telemedicina e outras 

especialidades como forma de ampliar as respostas em saúde e um maior investimento 

nos sistemas de comunicação e informação de forma a permitir um acesso mais rápido 

e completo à informação dos doentes e consequentemente realizar um cuidado de 

saúde mais integrado e eficaz.  

“Um maior investimento da eHealth, com modelos eficazes de telemedicina, tele 

enfermagem, com consultas, realização de exames complementares de diagnóstico e 

monitorização de doentes à distância no sentido de para ampliar as respostas de saúde 

nos (CSP) evitando a sobrecarga das unidades hospitalares, principalmente do Serviço 

de urgência”. 

“Inovação de tecnologias digitais, tele-saúde (vários profissionais de saúde que utilizam 

as TIC para avaliação, tratamento, diagnostico e investigação)”. 

“Um alargamento dos serviços de tele-saúde pode responder a algumas necessidades, 

ou pelo menos, triar os casos mais urgentes e agilizar as respostas de cuidados”. 

“Melhores sistemas de comunicação e informação e plataformas de registos informáticos 

que permitam a interoperabilidade entre os sistemas usados nas diferentes unidades de 

saúde dos diferentes níveis de saúde permitindo um melhor e maior acesso aos dados 

de saúde do doente, com maior segurança também a nível da proteção dos dados do 

doente, nomeadamente o doente permitir o profissional de saúde do centro de saúde, ou 

da consulta de especialidade a aceder aos seus dados, evitando acessos indevidos aos 

seus dados de profissionais que não lhe prestam ou prestaram cuidados de saúde”.  

“Os sistemas de informação têm de gerar dados úteis e tratáveis para o conhecimento 

epidemiológico que determinará a planificação”.  

“Proporcionar melhores ferramentas no âmbito da informática por forma a que o 

profissional não fique “amarrado” a procedimentos que em vez de facilitarem atrasam 

contactos e dificultam comunicações entre profissionais e entre profissionais e doentes”.  

“Desenvolvimento de Sistemas robustos que permitam integração com os wearables e 

dispositivos médicos para obtenção de informação em tempo real acerca dos doentes”.  

“Desenvolvimento em tecnologias recentes que permitam uma customização e 

otimização de processos”.  
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“Aperfeiçoamento de sistema de marcações (consultas e exames) e controlo de 

presenças, por forma a promover uma gestão mais eficaz de recursos”. 

“Uso de plataformas que permitam uma maior partilha de informação e 

consequentemente uma diminuição nos custos”. 

“Maior uso de TIC em saúde com segurança por dados biométricos e construídos com 

consultoria dos profissionais clínicos”.  

“Fomentar a utilização de tecnologia de informação para potenciar a gestão 

administrativa eficiente do SNS”.  

4.3.3. RESULTADOS MOMENTO 3 – CARTA DE CONSENSO 

Com base nos resultados obtidos no momento 1 e momento 2 foi elaborada uma Carta 

de Consenso (Anexo) constituída por 3 partes: a) fatores que influenciam os resultados 

e a qualidade das organizações de saúde; b) sugestões de melhoria da qualidade das 

organizações de saúde; c) passos para a mudança; d) conclusões.  

Dos 45 especialistas consultados, no momento 3 obtivemos resposta de 39 

especialistas (86,7%). Sendo que destes todos subscreviam a Carta de Consenso na 

generalidade, 11 deles (28,2%) declararam que pretendiam manter o anonimato e 28 

participantes (71,8%) que pretendiam associar o seu nome.   

As principais conclusões estão organizadas por temas: governance, sistema de 

informação e comunicação, profissionais, doente e avaliação e monitorização. 

Ao nível da governance conclui-se que para a melhoria da qualidade e dos resultados 

das organizações de saúde se destaca a necessidade fundamental da transparência e 

regulação na Governance, gestão autónoma e independente do poder político, 

estratégias a longo prazo, plano e orçamentos plurianuais, gestores hospitalares com 

formação em gestão, autonomia e responsabilização da gestão, avaliação sistemática 

de processos e resultados, melhoria da comunicação hierárquica. Valorização e 

racionalização dos recursos existentes. O financiamento deve ser centrado no doente e 

de acordo com o desempenho da organização. Torna-se fundamental a articulação 

entre os diferentes níveis de prestação de serviços e um maior investimento na 

prevenção, ligação sistemática à comunidade/rede e dos cuidados ao domicílio. E 

salienta-se a importância fundamental de ter um Sistema de Informação e Comunicação 

clínica robusto, ágil. Ao nível da E-health deverá haver um maior investimento, na 
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utilização da telemedicina e outras especialidades como forma de ampliar as respostas 

em saúde. 

Em relação aos profissionais salienta-se a necessidade de rever as remunerações dos 

profissionais, implementar incentivos (prémios) financeiros de acordo com as avaliações 

de desempenho, promoção de maior autonomia, envolvimento e responsabilização dos 

profissionais, melhoria ao nível dos riscos psicossociais do trabalho, nomeadamente ao 

nível do stress e burnout. 

Face aos doentes, reforça-se a necessidade de colocar o doente no centro e de investir 

na literacia em saúde dos doentes e da população em geral.  

Ao nível da avaliação e monitorização dos sistemas de saúde propõe-se que se 

constituído um grupo de trabalho multidisciplinar, que integre profissionais de diversas 

instituições de saúde, com a missão de apresentar propostas práticas, concretas e 

objetivas.  

Devem ser definidas poucas metas e a serem concretizadas em tempos bem 

calendarizados com uso de recursos realistas. Verifica-se a necessidade de promoção 

de um evento anual para discussão entre diretores hospitalares que representem o SNS, 

Ordem Profissionais na área da Saúde, associações de doentes e outras instituições 

que se considerem relevantes. Propõe-se partilhar/elaborar um catálogo das melhores 

práticas do Sistema Nacional de Saúde. 
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5. DISCUSSÃO 

O capítulo da discussão está organizado em dois subcapítulos. Um primeiro no qual se 

apresenta a discussão do estudo 1, onde foram realizadas as entrevistas a especialistas 

com o objetivo de definir as variáveis a incluir no modelo e recomendações 

metodológicas a adotar. Um segundo onde se integra a discussão dos resultados 

obtidos no estudo 2 que teve como objetivo compreender e caracterizar os fatores que 

influenciam os resultados e a qualidade das organizações de saúde públicas envolvidas 

e o estudo 3 no qual foi realizado um exercício delphi para compreender e caracterizar 

as propostas e prioridades para a melhoria da qualidade e resultados das organizações 

de saúde. 

5.1. DISCUSSÃO ESTUDO 1 – ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS  

O Estudo 1 teve como objetivo principal a recolha de contributos de especialistas em 

gestão de saúde com o intuito de construir um modelo compreensivo de avaliação 

integrado e multidimensional da relação entre a cultura organizacional, fatores 

psicossociais do trabalho, gestão de desempenho, qualidade de vida dos profissionais 

de saúde e consequentes resultados, nomeadamente satisfação dos utentes, dos 

profissionais e resultados económico-financeiros. Pretende-se que o modelo de 

avaliação alcançado seja uma ferramenta de diagnóstico e monitorização de medidas 

de melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

O discurso dos especialistas foi organizado em cinco categorias de análise: 1. 

características da organização; 2. características dos profissionais de saúde; 3. 

características dos doentes; 4. seleção de variáveis a incluir no modelo; e 5. questões 

metodológicas de avaliação em organizações de saúde.  

Numa perspetiva ecológica, para a melhor compreensão de um fenómeno complexo e 

multidimensional, como é o funcionamento das organizações de saúde, devem incluir-

se fatores da organização, fatores dos profissionais, fatores relacionados com os 

doentes, assim como fatores políticos (Bradley, Taylor & Cuellar, 2015; 

Bronfrenbrenner, 2005; Eriksson, Ghazinour & Hammarström, 2018).  
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5.1.1. CARACTERÍSTICAS DA ORGANIZAÇÃO 

No âmbito das características da organização, os especialistas reforçam a importância 

da identificação do profissional com a organização para o envolvimento e qualidade do 

exercício dos cuidados de saúde. Outra questão abordada foi a autonomia ao nível da 

gestão e dos profissionais e suas consequências para o funcionamento do hospital e 

para as relações laborais. Uma organização de saúde promotora de saúde é 

caracterizada pelos participantes como o local onde é possível articular a atividade 

profissional no hospital com outras atividades profissionais e de lazer, onde o sistema 

de gestão da qualidade é orientado para a melhoria contínua e a gestão se preocupa 

com a promoção da satisfação dos profissionais e doentes.  

Um outro fator, salientado pelos participantes, foi a qualidade da comunicação na 

organização, entre profissionais de saúde e entre os profissionais e as chefias e a 

administração.  

São apresentadas, pelos participantes, características das organizações consoante o 

seu modelo de gestão, tendo em conta diversidade ao nível do foco, relação com os 

profissionais e doentes, autonomia da gestão e dos profissionais, remuneração e 

desafios.  

O clima de trabalho e a natureza do trabalho influenciam a saúde das organizações e 

seus profissionais. A evolução a que se tem assistido no mundo das organizações e 

gestão, acarreta novos desafios e riscos na área da saúde e segurança ocupacional 

(Leka & Jain, 2010; Marmot & Wilkinson, 2006). As características da organização (por 

exemplo, ser promotora de saúde), do tipo de gestão (por exemplo, relacionada com a 

qualidade da comunicação), e características do trabalho (por exemplo, nível de 

autonomia),  as características dos profissionais, tais como, identificação, competências 

e necessidades, tem impacto na saúde da organização (por exemplo, produtividade, 

qualidade dos serviços), e o clima organizacional e dos profissionais (por exemplo, 

saúde e segurança) (Cox & Griffiths, 2005; Sundin et al., 2006; WHO, 2007). 

5.1.2. CARACTERÍSTICAS DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

Em relação às características dos profissionais de saúde foram identificados temas 

associados à relação profissional e organização, nomeadamente a identificação com a 

função, motivação, bem-estar e qualidade de vida, foco no stress e burnout e fatores 
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relacionados com o recrutamento, as competências dos profissionais e as necessidades 

de formação, aspetos ligados à gestão de desempenho e a autoavaliação, as diferenças 

geracionais e a satisfação dos profissionais.  

Acerca da relação entre os profissionais e a organização, a identificação com a 

organização e com a função são fatores que interferem no desempenho, motivação e 

satisfação dos profissionais. Os profissionais de saúde fazem parte de um grupo de 

profissionais de elevado risco em termos dos riscos psicossociais do trabalho (Bonde, 

2008; Wieclaw et al., 2008). O envolvimento dos profissionais no processo de gestão de 

desempenho, nomeadamente no estabelecimento de objetivos, autoavaliação e 

reflexão conjunta dos resultados, são aspetos fundamentais para o aumento do sentido 

de pertença, da satisfação dos profissionais, do seu desempenho e consequentemente 

contribuem para um melhor desempenho organizacional (Aguinis, Joo & Gottfredson, 

2011; Hartog et al., 2013). 

A QV dos profissionais influencia a sua prática profissional e deve ser um foco de 

atenção das organizações promotoras de saúde. O stress e o burnout são identificados 

como um dos principais problemas dos profissionais, relacionado com a sobrecarga de 

trabalho por causa da falta de recursos humanos e pela acumulação de 

funções/atividade em diferentes hospitais/instituições.  

A desvalorização dos riscos psicossociais no trabalho (WHO, 2007) vai ter impacto na 

saúde física, mental e social dos profissionais (Bonde, 2008; Wieclaw et al., 2008), e 

nos índices de saúde da organização relacionados com o absentismo, produtividade, 

satisfação dos profissionais e turnouver (Campo, Weiser & Koening, 2009; van den Berg 

et al., 2009). 

No respeitante às competências dos profissionais, os especialistas, salientam, algumas 

dificuldades ao nível da comunicação em saúde e de empatia que muitas vezes são 

afetadas pela falta de satisfação e pelas dificuldades de gestão do stress e burnout por 

parte dos profissionais.  

Podem ser identificados diversos fatores psicossociais do trabalho indutores de stress 

e burnout e consequentemente com influência na saúde dos profissionais, assim como 

impacto na saúde da organização e respetivos resultados (EU-OSHA, 2007). O stress 

laboral e consequente influência na saúde global dos profissionais tem um grande 

impacto na perca de dias de trabalho e consequentemente tem elevados custos 
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financeiros para as organizações e para a sociedade (EuroFound, 2008, 2012; EU-

OSHA, 2009, 2017).  

Podem ser identificados diversos fatores associados aos riscos psicossociais no 

trabalho: a cultura organizacional, a função e a atividade desempenhadas, a sobrecarga, 

o horário de trabalho, a autonomia e controlo, o ambiente e condições físicas, as 

relações interpessoais, o desenvolvimento da carreira e a equilíbrio entre o trabalho e a 

família. Estes fatores de risco podem ter consequências na saúde física, 

comportamental, emocional e cognitiva dos profissionais, afetando deste modo a sua 

prática profissional (Dollard, Skinner, Tuckey & Bailey, 2007; Leka & Jain, 2010; WHO, 

2002). Profissionais de saúde com menores índices de bem-estar e saúde mental 

tendem a fazer mais erros médicos quando comparados com colegas com maior bem-

estar e saúde mental (Suzuki et al., 2004). 

Os especialistas identificam diversas áreas importantes de formação dos profissionais 

de saúde, tais como formação técnica em algumas áreas da saúde, competências ao 

nível de conceptualização, implementação e avaliação de projetos e também formação 

ao nível das competências socio emocionais e comunicação em saúde. Os profissionais 

de saúde, para ter uma melhor gestão dos riscos psicossociais do trabalho, devem 

desenvolver competências adequadas, nomeadamente ao nível da gestão do stress 

(Edwards & Burnard, 2003), competências socio emocionais, ao nível da comunicação 

(Kuoppala, Lamminpaa, Liira & Vainio, 2008; Stansfeld & Candy, 2006). 

Os participantes identificaram diferenças nas várias gerações de profissionais. As 

diferenças assinaladas prendem-se com os valores e atitudes. São, também, referidos 

os desafios ao nível da comunicação e compreensão entre as diferentes gerações.   

As mudanças no mundo laboral afetam de modo diferente os seus profissionais, tendo 

em conta o género, a idade e o estatuto socioeconómico (Pejtersen & Kristensen, 2009). 

As necessidades dos profissionais mais velhos podem ser diferentes das necessidades 

do mais novos. Os profissionais mais velhos muitas vezes estão expostos aos fatores 

psicossociais do trabalho há mais tempo, diminuem as oportunidades de adquirir novos 

conhecimentos e competências, têm menos oportunidades de mudança de trabalho e 

tarefas, menor apoio da supervisão e menor oportunidade de desenvolvimento de 

carreira (Hugo et al., 2009; Molinie, 2003). Os profissionais mais velhos tendem a 

apresentar níveis de stress relacionados com o trabalho mais elevados do que os 

profissionais mais novos (entre os 25 e os 44 anos). Os profissionais de saúde mais 
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novos tendem a percecionar o ambiente de trabalho como uma fonte de suporte afetivo 

mais frequentemente do que os profissionais mais velhos (EUROSTAT, 2006; Atkinson 

& Sandiford, 2015). 

A satisfação dos profissionais é vista, pelos especialistas, como importante para os 

resultados obtidos pelos profissionais e consequentemente para os resultados da 

organização de saúde. A remuneração, a autonomia, o acesso a recursos para 

prestação dos cuidados e o suporte percebido por parte da organização são fatores que, 

segundo os especialistas, condicionam a satisfação dos profissionais.  

A satisfação dos profissionais está intimamente ligada às características do trabalho, à 

relação com os colegas e chefias, à remuneração e à relação família e trabalho (Grosch 

et al., 2006; Lin et al., 2009). A satisfação com o trabalho é um fator protetor da saúde 

mental dos profissionais face ao stress e às exigências laborais (Hannigan, Edwards & 

Burnard, 2004). Assim como a estabilidade e segurança no trabalho, capacidade de 

tomada de decisão e autonomia (Cox, Griffiths & Rial-Gonzalez, 2000), o suporte social 

sentido por parte dos supervisores (Marchand, Demers & Durand, 2005), as exigências 

psicológicas e a previsibilidade (Bauer et al., 2009; Umehara et al., 2007). Os 

profissionais com níveis de educação superiores e com remunerações mais elevadas 

revelam menos fatores psicossociais de risco, melhor perceção de saúde e 

comportamentos de saúde mais adequados quando comparados com profissionais com 

níveis de educação mais baixos e com remunerações mais baixas (Simmons & 

Swanberg, 2009).  

5.1.3. CARACTERÍSTICAS DOS DOENTES 

Em relação às características dos doentes foram identificados temas relevantes 

associados ao envelhecimento, exigência e satisfação dos doentes.  

Segundo os especialistas a satisfação do doente é um objetivo importante das 

organizações de saúde. Referem fatores que contribuem para a satisfação do doente, 

tais como, confiança, comunicação e experiência/ligação positiva ao profissional e à 

organização. Salientam que os doentes podem ter necessidades diferentes tendo em 

conta a sua doença, fase do tratamento, a escolaridade etc. Efetivamente, a satisfação 

do doente é um aspeto fundamental para aferir a qualidade e resultados de uma 

organização de saúde (Bleich, Ozaltin & Murray, 2009). 
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O envelhecimento da população dos doentes é um fator salientado pelos participantes 

como um desafio das organizações e dos profissionais de saúde. Os participantes 

referem que os doentes se mostram mais exigentes ao nível da compreensão e 

envolvimento nos procedimentos. O tipo de financiamento e os cuidados prestados não 

explicam grande parte da satisfação dos doentes (WHO, 2003). A satisfação com o 

sistema de saúde e com a experiência de saúde explicam cerca de 10% do grau de 

satisfação dos doentes. São identificados outros fatores que influenciam a satisfação, 

nomeadamente as expectativas dos doentes, a situação de saúde dos doentes, saúde 

mental do doente e a personalidade (Zhang, Rohrer & Farrell, 2007). 

Os doentes, atualmente como consumidores de saúde esperam do sistema de saúde o 

que esperam de outro serviço, ou seja, um serviço de elevada qualidade com valor 

acrescentado, conveniência, adequação e respeito (Kash, Spaulding, Johnson & 

Gamm, 2012; 2014; Kennedy, Caselli & Berry, 2011).  

Por vezes, os doentes, trazem expectativas desadequadas relacionadas com os 

exames, receitas e outros serviços clinicamente desnecessários. Os doentes tendem a 

ficar mais satisfeitos se as suas expectativas forem preenchidas pelos profissionais de 

saúde. Os profissionais de saúde quando adotam uma atitude assertiva e consultas com 

tempo suficiente para expor e refletir com os doentes as suas preocupações, aumentam 

a satisfação dos doentes, e tendem a diminuir a prescrição de exames ou outros 

serviços desnecessários (Fenton, Jerant, Bertakis & Franks, 2012; Otani, Shen, 

Chumbler, Herrmann, & Kurz, 2015; Porter, 2010, 2014, 2017). 

A satisfação do paciente é influenciada pela relação com o prestador dos cuidados, com 

a qualidade e tipo de prestação de cuidados, mas também com a satisfação com o 

sistema de saúde como um todo (Bleich, Ozaltin & Murray, 2009).  A satisfação do 

doente pode estar relacionada com a qualidade e tipo de serviço de saúde que recebe, 

com a experiência de saúde e com a perceção global de satisfação com o sistema de 

saúde. A experiência de saúde tem um forte impacto na satisfação com o sistema global 

de saúde. A satisfação dos doentes é um importante indicador e impulsionador de 

mudanças nas organizações de saúde (Griffith, 2015; Bleich, Ozaltin & Murray, 2009). 

5.1.4. SELEÇÃO DE VARIÁVEIS A INCLUIR NO MODELO 

Os participantes sugerem como variáveis principais a incluir no modelo 

compreensivo de avaliação integrado e multidimensional da gestão e qualidade das 
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organizações de saúde os seguintes fatores: cultura organizacional, qualidade de vida 

dos profissionais, fatores psicossociais do trabalho, incluindo o stress e burnout, gestão 

do desempenho dos profissionais, satisfação dos profissionais, satisfação dos doentes 

e resultados económico financeiros. 

Na organização, os especialistas, salientam a importância de incluir a cultura 

organizacional, com especial foco na qualidade da comunicação, autonomia, e 

promoção de saúde e bem-estar. Devido aos desafios sociais e maior exigência de 

profissionais e utilizadores, as organizações devem preocupar-se em criar ambientes 

de trabalho saudáveis de modo a corresponder às exigências e expectativas, assim 

como aumentar a produtividade e outros resultados. Para a melhoria da saúde de uma 

organização, podem ser identificados requisitos chave, tais como, compromisso da 

gestão, liderança e dos profissionais, respeito pelos princípios éticos e legislação em 

vigor, sustentabilidade e integração na gestão e funcionamento da organização e fazer 

parte integrante do plano estratégico da organização e consequente monitorização e 

melhoria contínua (Burton, 2010; Dollard et al., 2007; Krüger, Araujo & Curi, 2017; Leka, 

Griffiths & Cox, 2003; Moreira & Fries-Tersch, 2015).  

A sucesso dos resultados e processos dos cuidados, a satisfação dos doentes, a 

satisfação dos profissionais e os resultados económico financeiros contribuem para o 

sucesso de uma organização de saúde (Griffiths, 2015). 

A saúde e bem-estar dos profissionais é afetada por diversos fatores psicossociais no 

trabalho: a cultura organizacional (Burton, 2010), o desequilíbrio entre o controlo e 

autonomia e o esforço e recompensa do trabalho, insegurança ou instabilidade laboral, 

dificuldades de gestão na relação família/trabalho (Leka & Cox, 2008; Leka & Jain, 

2010),  

Ao nível dos profissionais de saúde, os especialistas, propõem que se inclua a 

motivação e satisfação, a identificação com a organização, o envolvimento nos 

processos, nomeadamente processo de gestão de desempenho, as relações laborais, 

a qualidade de vida e o stress e burnout. 

A qualidade de vida e bem-estar dos profissionais é fortemente influenciada pela relação 

com a organização onde trabalham. A perceção de identificação à organização e cultura 

da organização, a perceção de suporte por parte da gestão, as relações positivas e 

respeitosas com os colegas e a liderança, o envolvimento no processo de gestão de 
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desempenho e a autonomia de tomada de decisão, assim como a gestão da sobrecarga 

ou pressão no trabalho, a perceção de competências e a dequação às tarefas/funções, 

são fatores que vão condicionar a saúde dos profissionais e a satisfação laboral (Aguinis 

& Oierse, 2008; Burton, 2010; Naser & Al Shobaki, 2017; Wright, Nyberg & Ployhart, 

2018). 

Ao nível dos resultados a integrar no modelo, os especialistas, salientam a satisfação 

dos doentes, a satisfação dos profissionais e os resultados económico-financeiros. São 

apresentadas algumas sugestões para a forma de medição destes resultados. 

Os doentes são cada vez mais exigentes com os cuidados de saúde prestados (Burton, 

2010), temos vindo a assistir a mudanças ao nível da população que recorre aos 

serviços de saúde, por exemplo ao envelhecimento da população e a maior 

preocupação com a saúde e qualidade de vida (Moreira & Fries-Tersch, 2015). 

A sustentabilidade económica e financeira das organizações é fundamental para a sua 

sobrevivência (Burton, 2010). As organizações de saúde, também, se depararam com 

diversos desafios face aos resultados que se propõe a atingir. A saúde e bem-estar, 

assim, como a satisfação dos profissionais e dos doentes vão influenciar os resultados 

económico financeiros (EU-OSHA, 2009, 2017; Melchior et al., 2007; Stansfeld & Candy, 

2006),  

5.1.5. QUESTÕES METODOLÓGICAS DE AVALIAÇÃO EM ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE 

Em termos de sugestões metodológicas de avaliação em organizações de saúde, ao 

nível do tipo de estudo, de um modo geral, os participantes propõem que se realizem 

múltiplos estudos de caso tendo em conta o tipo de gestão. Sugerem que se incluam os 

serviços de urgências e internamento, e como participantes profissionais técnicos 

superiores de saúde. 

As metodologias de estudo de caso e múltiplos estudos de caso são frequentemente 

utilizadas no estudo de organizações de saúde (HRET, 2015; Krüger, Araujo & Curi, 

2017; Niles, 2010; Siggelkow, 2007). A organização de saúde deve ser compreendida 

através de uma abordagem integrada e estratégica de planeamento, nomeadamente ao 

nível dos resultados clínicos, gestão de recursos humanos, marketing e desempenho 

financeiro (Bradley, Taylor & Cuellar, 2015). 
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Em relação aos instrumentos foi sugerido pelos participantes que se incluam os 

gestores/administradores na realização de análise SWOT das organizações. Que os 

questionários sejam aplicados online e sugerem formas de formulação de questões mais 

delicadas, tais como a remuneração e acumulação de funções e atividades. 

Também, ao nível do procedimento, os participantes salientam a importância de 

envolver a gestão, a administração e os diretores clínicos das organizações de saúde e 

recomendam que a duração de preenchimento do instrumento seja a mínima possível. 

O processo de recolha de dados deve ser o mais amigável possível para a população -

alvo e para a organização. Recomenda-se que se envolva a administração e os diretores 

clínicos (Krüger, Araujo & Curi, 2017), na recolha de dados através de uma plataforma 

online, um instrumento com número reduzido de itens, simplicidade na linguagem e 

respeitando as questões éticas da investigação (Dillman, 2007; Regmi, Waithaka, 

Paudyal, Simkhada & Teijlingen, 2016; van Gelder, Bretveld & Roeleveld, 2010). 

5.1.6. CONTRIBUTOS PARA A INVESTIGAÇÃO  

As entrevistas realizadas a especialistas tiveram como objetivo a identificação dos 

fatores da organização, dos profissionais e dos doentes que mais contribuem para a 

construção de um modelo compreensivo de avaliação integrado e multidimensional das 

organizações de saúde. O estudo, também, contribui para a identificação de aspetos 

metodológicos a ter em conta na implementação e processo de teste do modelo em 

organizações de saúde.  

O modelo a estudar irá incluir as seguintes variáveis: cultura organizacional, qualidade 

de vida dos profissionais, fatores psicossociais do trabalho, incluindo o stress e burnout, 

gestão de desempenho (autoavaliação dos profissionais), satisfação dos profissionais, 

satisfação dos doentes e resultados económico financeiros (Anexo 15).  

A população a incluir no estudo será constituída por membros da administração e os 

diretores clínicos; profissionais de saúde e doentes. No estudo pretende-se envolver os 

membros da administração e os diretores clínicos tanto na implementação como na 

participação no estudo. Os questionários devem ser aplicados na versão online, com 

exceção na recolha de dados de satisfação dos doentes que deve ser realizada sobre 

a forma de inquérito via telefone/telemóvel. 
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No modelo resultante do estudo pretende-se que se constitua uma ferramenta de 

diagnóstico e monitorização de medidas de melhoria da qualidade dos serviços de 

saúde. 

5.2. DISCUSSÃO INTEGRADA ESTUDO 2 (ESTUDO QUANTITATIVO) E 

ESTUDO 3 (DELPHI) 

De seguida serão discutidos os resultados obtidos no Estudo 2 (estudo quantitativo) e 

no Estudo 3 (estudo delphi). A discussão será realizada de forma integrada uma vez 

que o estudo Delphi tem como base, é sequencial e visa aprofundar os resultados do 

estudo quantitativo. 

Em relação ao estudo quantitativo (estudo 2) foram identificados os resultados principais 

decorrentes dos dados recolhidos junto de diferentes fontes de informação (membros 

da administração dos hospitais participantes, diretores clínicos e outros elementos da 

gestão, profissionais de saúde e doentes).  Os resultados para cada uma das variáveis 

em estudo serão discutidos separadamente e depois de forma integrada.  

Em relação ao Estudo 3 (delphi), os resultados obtidos através da reflexão de 

especialistas na área da saúde (altos cargos governamentais na área da saúde, 

administradores hospitalares, diretores clínicos, profissionais de saúde seniores e 

especialistas seniores da sociedade científica) vão ser discutidos de forma a aprofundar 

e sustentar os resultados e o modelo global de avaliação das organizações de saúde 

proposto no estudo quantitativo.  

O presente estudo teve como objetivo principal compreender e caracterizar os fatores 

organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam a qualidade de vida, 

gestão de desempenho nos profissionais de saúde e resultados em organizações de 

saúde públicas. A seguinte secção irá discutir os resultados de forma a responder e 

refletir acerca dos objetivos inicialmente propostos. 

5.2.1. COMPREENDER E CARATERIZAR A CULTURA ORGANIZACIONAL DAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS  

Com o intuito de compreender e caraterizar a cultura organizacional das organizações 

de saúde públicas, esta foi analisada pelos membros da administração e gestão e pelos 

profissionais. A cultura organizacional é considerada um conjunto valores e princípios 

que caracterizam as organizações de saúde e que orientam os comportamentos dos 
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profissionais, a gestão do seu desempenho e o próprio desempenho organizacional. A 

cultura organizacional pode condicionar a qualidade e o sucesso de uma organização 

(Cameron & Quinn, 2011). Pode ser identificada uma cultura dominante que abriga 

subculturas. Este aspeto pode ser positivo se se verificar uma compatibilidade na 

integração das subculturas na cultura dominante resultando numa partilha de valores e 

na estabilidade do sistema global ou pode ser negativo se não se verificar uma 

integração e compatibilidade das subculturas na cultura dominante do que pode resultar 

na rotura (Robbins & Judge, 2011; Schein, 2010).  

Segundo o Modelo de Valores Contrastantes proposto por Cameron e Quinn (1999), a 

cultura organizacional inclui indicadores de eficiência organizacional relacionados, por 

um lado, com a estabilidade/ordem/controlo versus a flexibilidade/dinamismo e, por 

outro, lado a orientação interna/integração/unidade versus uma orientação externa/ 

diferenciação.  

Os resultados do presente estudo revelam que membros de administração e gestão e 

profissionais concordam que as culturas organizacionais dominantes são a Cultura 

Hierárquica seguida pela cultura de clã, seguidas pela cultura de adocracia mais referida 

por gestores e administradores do que pelos profissionais. A cultura de mercado é a 

menos predominante para ambos os grupos. O mesmo padrão verifica-se no estudo 

Cruz e Ferreira (2015). Tendo como base o modelo de Cameron e Quinn (1999), 

verificamos que segundo os participantes a cultura organizacional dominante das 

organizações de saúde em estudo é uma cultura com uma orientação interna e ligada à 

estabilidade/ controlo partilhada pela cultura hierárquica e pela cultura de clã.  

A cultura de mercado surge como o tipo de cultura que apresenta valores de correlação 

mais baixos em relação aos restantes tipos de cultura. A cultura de mercado caracteriza-

se como virada para o exterior e centrada nos resultados. A organização, os gestores e 

os profissionais são competitivos e orientados para objetivos. O sucesso é avaliado 

pelos preços competitivos e liderança de mercado (Cameron & Quinn, 1999), uma vez 

que o estudo foi realizado em organizações de saúde públicas, onde os serviços são 

tendencialmente gratuitos (Lei nº 95/2019, 2019) e o mercado está pré-estabelecido 

pela zona geográfica de residência ou escolha livre do doente e não ser verifica uma 

pressão clara e definida para obtenção de resultados e verifica-se pouca competição 

entre as organizações prestadoras de serviços de saúde dentro do SNS (Barros, 2017b), 

deste modo, é compreensível que a cultura de mercado não tenha grande expressão.  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   324 

Em relação aos membros da administração e gestão das organizações de saúde 

realizou-se uma análise das seis dimensões da cultura organizacional articulando os 

resultados com os obtidos por Cameron e Quinn (1999). 

Relativamente às características dominantes verifica-se uma tendência dos 

participantes para concordar que na sua organização estão instaladas uma cultura de 

clã e uma cultura hierárquica. Remetendo para um local de trabalho formal e 

estruturado, e ao mesmo tempo um local amigável para trabalhar, onde os profissionais 

partilham muito de si mesmos (Cameron & Quinn, 1999). 

Na dimensão liderança organizacional a cultura hierárquica é a mais identificada pelos 

participantes e a cultura de mercado aquela que os participantes mais concordam que 

está pouco presente. Ao nível da liderança identificam líderes bons coordenadores, 

organizadores e eficientes e identificam menos líderes competitivos e mobilizadores 

(Cameron & Quinn, 1999). 

Em relação à gestão dos profissionais a cultura de clã é a mais identificada pelos 

administradores/gestores e a cultura de adocracia a menos presente. Ao nível da GRH 

as organizações valorizam mais o trabalho em equipa, a participação e o consenso, do 

que a iniciativa individual, autonomia e liberdade (Cameron & Quinn, 1999). 

Na dimensão relacionada com a “cola” (glue) da organização verifica-se uma tendência 

dos participantes para concordar que na sua organização estão instaladas uma cultura 

de clã e uma cultura hierárquica e a uma fraca presença de uma cultura de mercado. 

Defendem que as organizações são estruturadas e unificadas por regras e políticas 

associadas a uma cultura hierárquica e valorizam a coesão e moral entre os 

profissionais ligada a uma cultura de clã. O que une os profissionais não é 

essencialmente a concretização e sucesso característico de uma cultura de mercado 

(Cameron & Quinn, 1999). 

Em relação ao foco da estratégia e aos critérios de sucesso, a cultura hierárquica é a 

mais identificada pelos participantes e a cultura de mercado aquela que os participantes 

referem como menos presente. O foco das organizações é principalmente a estabilidade 

e o desempenho com segurança e previsibilidade e o sucesso é definido por resultados 

regulares e sem pressão característicos de uma cultura organizacional hierárquica, mais 

do que o foco em concretizar trabalho e tarefas e realização de metas mensuráveis e o 
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sucesso ser definido por competitividade, participação e penetração no mercado 

características de uma cultura de mercado (Cameron & Quinn, 1999). 

À semelhança dos resultados obtidos pelos administradores e gestores, também, os 

profissionais de saúde consideram ao nível da cultura organizacional que a cultura 

hierárquica e a cultura de clã são as que apresentam uma presença mais marcada nas 

organizações de saúde em estudo e que as culturas de adocracia e de mercado, embora 

presentes, tem uma menor expressão. Comparando a perceção dos administradores e 

gestores e dos profissionais verifica-se uma tendência para que os primeiros tenham 

uma perceção de cultura organizacional mais definida. 

Mannion e Davies (2018) estudaram a cultura organizacional em organizações de saúde 

e concluíram que se pode identificar mais do que uma cultura ou diversas subculturas 

nas organizações de saúde tendo em conta diferentes grupos profissionais, diferentes 

departamentos, ligação académica (exemplo Hospitais universitários), etc. Os hospitais 

podem ser considerados mosaicos culturais dinâmicos constituídos por múltiplos, 

complexos e subgrupos sobrepostos com uma variabilidade partilhada de valores, 

crenças e comportamentos. Dois grupos importantes são os gestores e os profissionais 

seniores ou com influência na organização: por exemplo em relação aos doentes os 

gestores focam-se nos doentes como um grupo e os profissionais focam-se nos doentes 

como indivíduos. Os autores defendem que os fatores da cultura das organizações de 

saúde que mais contribuem para a qualidade dos serviços são: 1) a liderança, através 

de uma cultura de aprendizagem, suporte robusto e visível da liderança face aos 

profissionais, e uma cultura de segurança psicológica; 2) o equilíbrio entre subculturas, 

(nem sempre uma cultura é a mais positiva ou adequada) a capacidade de identificar as 

vantagens e desvantagens e o ajustamento de cada uma das subculturas, de otimizar 

a sua utilização e reforço podem ser importantes para a sustentabilidade da organização 

de saúde face aos diversos desafios internos e externos; e 3) a influência do ambiente 

global da organização, além da liderança, da política de gestão de recursos, do contexto 

geográfico, social e económico onde se enquadra a organização de saúde, assim como 

a relação que a organização tem com a comunidade e entidades públicas, sociais e 

privadas do contexto envolvente. 

Uma organização tem uma cultura forte quando os valores e objetivos são partilhados 

pela grande maioria dos profissionais e esta se reflete na sua atitude, no seu 

pensamento e no seu comportamento. Uma forte cultura organizacional pode funcionar 
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como uma força ou como uma debilidade para a organização, dependendo do tipo de 

valores que são partilhados. Um dos grandes problemas, é que uma cultura 

organizacional muito forte é difícil de mudar e, por vezes, dificulta a adaptação a 

necessidades ou mudanças externas à organização (Dauber, Fink & Yolles, 2012; 

Schein, 1990; Oygarden, Olsen & Mikkelsen, 2020). 

Pode considerar-se que todos tipos de cultura organizacional apresentam as suas 

forças, vantagens e limitações. Segundo Maximini (2015) uma cultura organizacional 

mais positiva e com mais possibilidades de atingir os seus objetivos e sucesso é 

caracterizada por uma cultura assertiva, orientada para o doente e para os profissionais 

e promotora de empowerment. Se as normas e valores da organização forem bem 

comunicadas e geridas pela administração, bem aceites e implementadas pelos 

profissionais, se responderem adequadamente aos objetivos e estiverem em sintonia 

com as exigências externas têm mais possibilidade de sucesso e melhor desempenho.  

Como referido, uma cultura organizacional centrada nas pessoas, nomeadamente 

centrada no doente, na promoção de saúde e na qualidade de vida dos seus 

profissionais bem como na disponibilização de ambiente e espaços de trabalho 

saudáveis (Healthy workplaces) está associada a um melhor desempenho, menos 

riscos psicossociais no trabalho e consequentemente, maior satisfação dos profissionais 

com o trabalho e maior satisfação dos doentes (Burton, 2010; Perera & Dabney, 2020). 

Os fatores da cultura organizacional ligados à estabilidade profissional (característica 

de uma cultura hierárquica) e às relações laborais positivas e próximas (associadas a 

uma cultura de clã) estão associadas ao bem-estar no trabalho. Por outro lado, a 

perceção de autonomia (característica de uma cultura de adocracia) e a recompensa/ 

incentivos ligados ao desempenho (característica de uma cultura de mercado), também, 

contribuem para a qualidade de vida e bem-estar dos profissionais. Neste sentido é 

importante identificar e caracterizar para cada organização ou tipo de organização de 

saúde qual o tipo de cultura dominante e subtipos de cultura que são mais adequados, 

promotores de maior bem-estar e que permitem um melhor desempenho e melhores 

resultados para a organização (BNQ, 2018; Okunade, Arora & Haverhals, 2017). 

Organizações mais saudáveis, com profissionais mais saudáveis e com maior bem-estar 

e qualidade de vida tendem a apresentar resultados mais positivos (Blanchard et al., 

2019; Guest, 2002).  
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Fazendo uma aplicação do modelo de ambientes de trabalho saudáveis da OMS (WHO, 

2010) às organizações de saúde, estas podem caracterizar-se por uma cultura de 

valores e normas partilhados entre a gestão e os profissionais que desenvolve um 

trabalho conjunto, contínuo e sustentável de proteção e promoção da segurança, saúde 

e bem-estar de todos os profissionais agindo nos diferentes ambientes internos e 

externos à organização, tais como ambiente físico, ambiente pessoal, ambiente 

psicossocial do trabalho e ambiente externo envolvente da organização de saúde. O 

processo de melhoria contínua da qualidade das organizações de saúde e 

consequentemente da prestação dos cuidados de saúde envolve um conjunto de ações 

contínuas que incluem mobilização e envolvimento de todos os stakeholders, 

diagnóstico dos desafios, problemas e boas práticas, hierarquização das prioridades de 

intervenção, planeamento das medidas a adotar, execução do plano, avaliação do 

impacto e promoção de melhorias na qualidade e na prestação de cuidados (Gauld & 

Horsburgh, 2020).  

Os profissionais são peças chave nas organizações de saúde. Consequentemente as 

políticas e as práticas de Gestão de Recursos Humanos afetam a qualidade de vida, a 

satisfação, a confiança na gestão, o compromisso e a atitude do profissional como um 

todo (Guest, 1999). O modelo multinível apresentado por Guest (2017) e Grote e Guest 

(2017) inclui antecedentes do bem-estar dos profissionais e integra os princípios 

associados a uma relação de trabalho positiva. Ao nível das práticas de GRH 

associadas ao bem-estar, incluindo promoção de investimento nos profissionais, 

envolvimento no trabalho, ambiente físico e social positivos, qualidade de comunicação 

e dar voz e apoio organizacional. O bem-estar e a relação positiva no trabalho (que se 

reflete pela confiança, justiça, segurança. e elevada qualidade de vida no trabalho), além 

de serem influenciadas pelas práticas GRH, também são influenciadas pelo bem-estar 

e qualidade de vida (psicológica, social e física). Todos estes fatores se vão refletir no 

desempenho individual do profissional e organizacional e em níveis mais baixos de 

turnover (Proudfoot et al., 2009), burnout (Bakker et al., 2008) e melhores indicadores 

de saúde mental (OECD, 2020a, 2020b). 

5.2.2. COMPREENDER E CARACTERIZAR A QUALIDADE DE VIDA DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

Grande parte dos profissionais do estudo referem que têm níveis de qualidade de vida 

moderados. No entanto, mais de um quarto referem ter baixos índices de saúde e 
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qualidade de vida. Verificam-se diferenças sociodemográficas em relação à perceção 

de qualidade de vida. Os homens referem uma melhor QV Global, Física e Psicológica 

do que as mulheres. A QV psicológica é pior nos profissionais mais novos (até 35 anos) 

quando comparados com os profissionais mais velhos e os profissionais pertencentes a 

quadros superiores ou equivalente apresentam pior QV Psicológica e Social e melhor 

QV ambiental quando comparados com os outros profissionais. Os profissionais mais 

satisfeitos com a sua remuneração apresentam uma QV global, QV Física e QV 

ambiental mais positivas. Os profissionais com menor escolaridade também apresentam 

valores globais mais baixos da QV ambiental ligada a menos recursos económicos e 

menor acesso à saúde e informação.  A qualidade de vida ambiental é mais afetada nos 

profissionais com baixos salários e menor satisfação laboral (Asante, Li, Liao, Huang & 

Hao, 2019). 

Os valores de QV obtidos são consistentes com os valores obtidos noutros estudos com 

a população geral (Canavarro et al., 2007; Gaspar et al., 2017) e com a população de 

profissionais de saúde (Gholami, Jahromi, Zarei, & Dehghan, 2013; Kumar, Bhat, & 

Ryali, 2018).  

Os resultados obtidos no presente estudo salientam que QV dos profissionais de saúde 

é influenciada por variáveis sociodemográficas (idade, género e escolaridade) e estado 

de saúde, consequentemente podem ser identificados grupos considerados de risco a 

este nível, tais como, as mulheres, as pessoas mais velhas, as pessoas com doença 

crónica e as pessoas com escolaridade mais baixa. Dentro das dimensões da QV, a QV 

física apresenta valores globais mais elevados e a QV ambiental valores globais mais 

baixos.  

5.2.3. COMPREENDER E CARACTERIZAR OS FATORES PSICOSSOCIAIS DE 

RISCO NAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE PÚBLICAS 

Em termos globais, os fatores psicossociais de risco encontram-se em nível moderado.  

Os riscos psicossociais no trabalho são aspetos muito importantes para a qualidade de 

vida e a saúde física, social (familiar) e mental dos profissionais (European Agency on 

Safety and Health at Work, 2007; Gilbert-Ouimet Trudel, Brisson, Milot & Vézina, 2014; 

Nieuwenhuijsen, Bruinvels & Frings-Dresen, 2010; Slany et al., 2013). Deste modo, 

exposição a riscos psicossociais no trabalho é um dos maiores problemas de saúde 
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laboral ao nível mundial (EU-OSHA, 2013; International Labour Organization, 2017; 

Weissbrodt & Giauque, 2017). 

Os resultados do presente estudo refletem que os riscos mais elevados estão 

relacionados com as subcategorias: (1) exigências laborais, nomeadamente ritmo de 

trabalho, exigências cognitivas e emocionais; e 2) relações sociais e liderança, mais 

fortemente em relação ao apoio social da gestão e supervisores e em relação à saúde 

geral. Salientam-se, também, um risco considerável ao nível das exigências 

quantitativas, conflito de papéis laborais, qualidade de liderança, conflito 

trabalho/família, justiça e respeito e burnout.  Os riscos psicossociais com menor 

expressão são os comportamentos ofensivos, autoeficácia, confiança vertical, 

transparência do papel laboral e significado do trabalho.  

Comparando com os resultados do estudo Silva et al. (2006) em relação ao subgrupo 

de profissionais de saúde verificamos a mesma tendência de valores e fatores de risco 

entre ambas as amostras. No entanto, os valores do presente estudo revelam riscos 

psicossociais médios mais elevados em algumas subescalas quando comparados com 

o estudo Silva et al. (2006), nomeadamente (diferença > 0,20) exigências quantitativas, 

possibilidades de desenvolvimento, previsibilidade, recompensa e reconhecimento, 

transparência do papel desempenhado, qualidade da liderança, apoio social de colegas 

e superiores, satisfação laboral, justiça e respeito, autoeficácia, saúde geral e 

insegurança trabalho. Os resultados revelam que o que contribui mais para os riscos 

psicossociais do trabalho são as exigências laborais, os valores do local de trabalho, 

relações sociais e liderança e interface trabalho-indivíduo. 

A saúde mental e o bem-estar dos profissionais são afetadas pela exposição aos riscos 

psicossociais no trabalho (International Labour Organization, 2017), com maior foco 

para as exigências laborais, exemplo disso são as exigências emocionais e cognitivas 

que estão associadas a elevados níveis de stress (Albertsen, Rugulies, Garde & Burr, 

2010). Os profissionais de saúde estão frequentemente expostos a estes riscos 

psicossociais de trabalho, a elevados níveis de stress, e consequentemente, a sintomas 

físicos e psicológicos que afetam o seu trabalho e aumentam o absentismo laboral 

(Fuss, Nubling, Hasselhorn, Schappach & Rieger, 2008). 

A par das exigências laborais, também, as más práticas ao nível da gestão e da 

liderança tem impacto no bem-estar dos profissionais e no ambiente psicossocial da 

organização, nomeadamente a sobrecarga e excesso de horas de trabalho, baixas 
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remunerações, falta de autonomia, fracas expectativas de evolução na carreira e 

agressividade ou dificuldades na comunicação (Brown, 2020; Llorens, Alós, Cano, Font, 

Jódar, López et al, 2010; Schnall, Dobson & Landsbergis, 2016). 

O stress e o burnout são identificados como um dos principais problemas dos 

profissionais, relacionado com a sobrecarga de trabalho por causa da falta de recursos 

humanos e pela acumulação de funções e atividade em diferentes hospitais/instituições 

(WHO, 2007). 

As diferenças mais relevantes quanto aos riscos psicossociais do trabalho entre homens 

e mulheres estão relacionadas com a saúde e bem-estar, sendo que as mulheres 

apresentam riscos superiores aos homens. Resultados semelhantes encontrados em 

Silva et al. (2006). Alguns estudos não identificam diferenças de género relacionada 

com a perceção de exposição aos riscos psicossociais (Fuss et al., 2008). No entanto, 

outros autores defendem que as mulheres enfrentam mais riscos psicossociais no 

trabalho quando comparadas com os homens (Gaspar & Torres, 2015; Gaspar et al. 

2017; Holst, Paarup & Bealum, 2012; Nielsen, Albertsen, Brenner, Smith-Hansen & 

Roepsdorff, 2009; Rugulies, Aust & Madsen, 2017). No presente estudo as mulheres 

apresentam valores de RPT mais elevados apenas na dimensão saúde e bem-estar que 

está relacionada com a saúde psicológica, nomeadamente com o stress, burnout, 

dificuldades de dormir e sintomas depressivos. A literatura ilustra que as mulheres 

tendem para a internalização dos sintomas, apresentam níveis de stress mais elevados 

e maior dificuldades de dormir do que os homens (Gaspar, Raimundo, Cabrita & 

Domingos, 2020; Gaspar, Domingos, & Matos, 2017; Ramos, Carraça, Paiva, & Baptista 

2019). 

Em relação à idade, verificamos que os profissionais mais velhos apresentam maior 

risco ao nível da organização do trabalho e conteúdo e em relação à autoeficácia. Os 

mesmos resultados foram encontrados nos estudos Silva et al. (2006) e Gaspar e Torres 

(2015). 

A organização C revela menos riscos psicossociais no trabalho, especialmente ao nível 

de relações sociais e de liderança, interface indivíduo-trabalho e valores no local de 

trabalho. Além de apresentar menos RPT, esta organização, também revelou melhores 

indicadores ao nível da cultura organizacional, ao nível da qualidade de vida e ao nível 

dos resultados, nomeadamente satisfação de profissionais e doentes. Demonstrando 

uma coerência entre as entradas, processos e resultados. A valorização dos riscos 
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psicossociais no trabalho por parte da organização e gestão (WHO, 2007) vai ter 

impacto na saúde física, mental e social dos profissionais (Bonde, 2008; Wieclaw et al., 

2008) e nos índices de saúde da organização, relacionados com o absentismo, 

produtividade, satisfação dos profissionais e turnover (Campo, Weiser & Koening, 2009; 

van den Berg et al., 2009). Os profissionais de saúde, para uma melhor gestão dos 

riscos psicossociais do trabalho, devem desenvolver competências adequadas ao nível 

da gestão do stress (Edwards & Burnard, 2003), das competências socioemocionais e 

ao nível da comunicação (Jackson, Purdy & Thomas, 2020; Kuoppala, Lamminpaa, Liira 

& Vainio, 2008; Stansfeld & Candy, 2006).  

A gestão dos riscos psicossociais no trabalho é uma função, uma obrigação legal e ética 

da organização. Deve envolver e promover um papel ativo da gestão e dos profissionais 

de forma a identificar e selecionar os fatores de risco mais relevantes, avaliar e intervir 

num processo contínuo com objetivos específicos, sólidos e alinhados com a política e 

agenda da organização. Este processo contínuo implica diversas competências e 

suporte que deve ser equacionado através da promoção de competências e 

desenvolvimento de serviços ao nível interno e aquisição de serviço externos de 

especialistas e consultores (OECD, 2020a, 2020b; WHO, 2008).  

Verificamos que os riscos mais salientes para os profissionais pertencentes a quadros 

superiores estão relacionados com a exigência e autoeficácia, enquanto que, os outros 

profissionais apresentam maior risco ao nível de organização de trabalho e conteúdo e 

comportamentos ofensivos. Os profissionais de saúde são dos profissionais que 

apresentam mais problemas de natureza psicossocial, pela natureza do trabalho que 

desenvolvem e contacto permanente com os doentes (EU-OSHA, 2009; Marchand, 

2007; WHO, 2004). Os quadros superiores são das categorias mais afetadas pelos 

riscos psicossociais (EU-OSHA, 2009, 2013). 

Os profissionais insatisfeitos com a sua remuneração apresentam, de um modo geral, 

mais riscos psicossociais no trabalho do que os profissionais que estão satisfeitos. 

Resultados semelhantes foram identificados por Simmons e Swanberg (2009). Os 

profissionais mais satisfeitos, com melhor perceção de bem-estar e qualidade de vida 

tendem a ter um melhor desempenho individual, uma maior dedicação e compromisso 

com o trabalho (Tripathy, 2017) o que, consequentemente, tem impacto ao nível da 

qualidade dos serviços, do desempenho global e sustentabilidade das organizações de 

saúde (Nayak & Sahoo, 2015). 
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5.2.4. COMPREENDER E CARACTERIZAR A GESTÃO DE DESEMPENHO DOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  

Ao nível da gestão de desempenho os profissionais reportam valores moderados, 

verificam-se valores de gestão de desempenho menos positivos na dimensão 

relacionada com o processo de tomada de decisão e estabelecimento de objetivos e 

valores de gestão de desempenho mais positivos na dimensão relacionada com a 

comunicação. Os resultados encontrados no presente estudo respeitam a mesma 

tendência e são semelhantes aos encontrados no estudo original Kinicki et al. (2013).  

A gestão de desempenho dos profissionais de saúde está fortemente associada à sua 

qualidade de vida, condições e bem-estar no trabalho e relações laborais. O profissional 

pode melhorar a sua gestão de desempenho se forem desenvolvidas ações, por parte 

da organização, que aumentem o engagement do profissional no processo de gestão 

de desempenho (Aguinis & Pierce, 2008). Se os profissionais forem envolvidos no 

processo de gestão de desempenho, aumenta o alinhamento entre as competências, 

objetivos individuais e metas organizacional (Aguinis, 2009), permite uma melhor 

orientação de esforços, monitorização e otimização das potencialidades dos 

profissionais (Crispim & Lugoboni, 2012). Uma maior autonomia e engagement vão 

aumentar a motivação, a concretização de objetivos e um melhor desempenho do 

profissional e de toda a organização (Breevaart, Bakker & Demerouti, 2014; Van Diemen 

& Belman, 2016).  

Eurofund (2011) dedica-se às ligações entre o diálogo social, as condições de trabalho, 

a qualidade do trabalho, gestão de desempenho e o respetivo impacto no desempenho 

do profissional no desempenho global da organização, defendendo que existe uma clara 

ligação entre uma melhor gestão de desempenho e a qualidade do trabalho e formação, 

competências e empregabilidade. A formação surge como o fator com maior impacto na 

melhoria do desempenho. A saúde, segurança e bem-estar contribuem para o aumento 

do desempenho e produtividade em cerca de 20% uma vez que diminuem as situações 

de doença, as faltas por doença e gastos associados. Uma organização com políticas 

flexíveis, bem desenvolvidas promotoras de um equilíbrio entre o trabalho-indivíduo tem 

um impacto positivo no desempenho, assim como, leva a uma maior facilidade em 

recrutar e manter os profissionais, maior dedicação dos profissionais quando é 

necessário, menos acidentes e erros e maior satisfação laboral. 
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Os resultados obtidos no presente estudo remetem para a necessidade de envolver 

mais e promover uma participação ativa dos profissionais na gestão de desempenho, 

especialmente ao nível do processo de tomada de decisão e estabelecimento de 

objetivos. 

5.2.5. COMPREENDER E CARACTERIZAR A SATISFAÇÃO COM O TRABALHO 

DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

A satisfação dos profissionais é influenciada por diversos fatores relacionados com a 

organização, as tarefas desenvolvidas, as relações interpessoais no trabalho, assim 

como com os riscos psicossociais no trabalho (Bonde, 2008; Wieclaw et al., 2008). 

No presente estudo o nível de satisfação dos profissionais é mais elevado em relação 

aos colegas de trabalho, intermédio em relação à gestão e supervisão e menos 

satisfatório em relação aos conteúdos do trabalho. 

A satisfação no trabalho deve ser avaliada numa perspetiva multidimensional, a 

qualidade de vida do profissional influencia a sua satisfação, assim como os fatores de 

risco psicossocial, e consecutivamente, influenciam a sua prática profissional, relação 

com os doentes e resultados da organização (Dollard, Skinner, Tuckey & Bailey, 2007; 

Leka & Jain, 2010; WHO, 2002). Deste modo, verificamos que a satisfação com o 

trabalho está relacionada com as emoções positivas que resultam do trabalho e da 

experiência individual e é condicionada por diversos fatores, nomeadamente fatores 

associados à relação com a organização, com os colegas de trabalho, com a supervisão 

e gestão e com os conteúdos do trabalho (Blachard et al., 2020; Bowling, Escheman & 

Wang, 2010; Erdogan & Enders, 2007; Montgomery, 2016).   

São os profissionais da Organização C que se encontram mais satisfeitos no trabalho 

com foco na relação com gestão e supervisão e conteúdos do trabalho. Estes resultados 

estão relacionados com melhores indicadores que esta organização demonstrou ao 

nível da cultura organizacional e reportando menos riscos psicossociais do trabalho.  A 

satisfação dos profissionais é influenciada por diversos fatores, nomeadamente 

relacionados com a relação interpessoais com as chefias (Ramosaj & Berisha, 2014) e 

com os colegas, relacionados com o conteúdo do trabalho/função (Caroço & Faia 

Correia, 2012; Faia Correia, Campos e Cunha & Scholten, 2013; Grosch et al., 2006; 

Lin et al., 2009), e ainda, com fatores relacionados com a segurança, remuneração 

(Simmons & Swanberg, 2009) e previsibilidade (Bauer et al., 2009; Umehara et al., 
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2007). Reforça-se que a satisfação com o trabalho pode ser um fator protetor da saúde 

mental dos profissionais face ao stress e exigências laborais (Gaspar & Faia-Correia, 

2020; Hannigan, Edwards & Burnard, 2004). 

5.2.6. COMPREENDER E CARACTERIZAR A SATISFAÇÃO DOS DOENTES 

De um modo geral, os doentes consideram ter uma experiência de saúde positiva. As 

cinco áreas que estão associadas a uma experiência menos positiva estão relacionadas 

com os tempos de espera e com o envolvimento dos doentes nas decisões e, ainda, 

com a compreensão da informação transmitida pelo médico. A grande maioria dos 

doentes sentiu-se bem atendido, confortável no atendimento, refere que os profissionais 

deram oportunidade para que esclarecessem dúvidas e não tiveram problemas de 

acesso às consultas por falta de transporte. Não se verificam diferenças significativas 

de género, nem de idade em relação à experiência do doente ao nível nem global nem 

nas respetivas dimensões, experiência de atendimento geral e experiência no acesso e 

questões económicas e financeiras. A avaliação da experiência é influenciada pela 

situação de saúde do doente, os doentes com saúde boa e razoável referem uma 

experiência global mais positiva do que os doentes com pior situação de saúde. 

A satisfação do doente também deve ser compreendida numa perspetiva 

multidimensional. É influenciada pela relação com o profissional de saúde, com as 

condições gerais do atendimento e com a organização de saúde, assim como, com a 

condição de saúde do doente, pelas suas expectativas, literacia em saúde e fatores 

socioeconómicos e culturais (Bleich, Ozaltin & Murray, 2009; Fenton, Jerant, Bertakis & 

Franks, 2012; Otani, Chumbler, Judy, Herrmann & Hurz, 2015; Zhang, Rohrer & Farrell, 

2007).  

Em sintonia com os outros resultados em estudo a satisfação dos doentes da 

Organização C é mais positiva, uma vez que referem uma melhor experiência de saúde 

global e relacionada com atendimento geral do que os doentes das outras duas 

organizações. A satisfação do doente tem vindo a ter uma crescente importância na 

qualidade dos serviços de saúde prestados, assim como nas reformas no sistema de 

saúde (Bleich, Ozaltin & Murray, 2009; Braithwaite et al., 2020). O paradigma de 

prestação de cuidados centrados no doente, aumenta a satisfação do doente e conduz 

a melhores resultados em saúde (Fontenot, 2014; Larson et al., 2019; Porter, 2010, 

2014, 2017; Perera & Dabney, 2020). 
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5.2.7. COMPREENDER E CARACTERIZAR OS RESULTADOS DE DESEMPENHO 

ECONÓMICO E FINANCEIRO  

Em relação aos gastos, os indicadores mais contribuem para um pior resultado são a 

percentagem de gastos com TE e suplementos no total de gastos com pessoal, gastos 

com fornecimentos de serviços externos por doente padrão e gastos com medicamentos 

por doente padrão. O indicador que mais contribui para bons resultados está relacionado 

com os gastos com pessoal por doente padrão. Em relação à produtividade (taxa de 

ocupação e relação doente padrão médico e enfermeiro) e acesso (% relacionadas com 

consultas e cirurgias) ao nível das primeiras consultas e cirurgias verificam-se valores 

de produtividade elevados. Relativamente ao desempenho assistencial (% cirurgia 

ambulatória, Reinternamentos, duração de internamentos), é a percentagem de 

reinternamentos em 30 dias que revela um resultado menos positivo, enquanto que é a 

percentagem de cirurgia ambulatório que indica melhores resultados. Os resultados 

obtidos estão em linha com a informação do relatório anual apresentado pelo Ministério 

da Saúde (2017) onde constam dados em relação a consultas, cirurgias e atendimento 

urgente e com os dados do Euro Health Consumer Index (EHCI) que é uma classificação 

anual dos sistemas de saúde nacionais da Europa, que inclui 6 áreas: direitos e 

informação dos doentes; acessibilidade (tempos de espera para tratamentos); 

resultados; diversidade e abrangência dos serviços prestados; prevenção e produtos 

farmacêuticos, no qual Portugal se encontra em 14º lugar de 35 países.  

Comparando as três organizações de saúde verifica-se que a Organização C apresenta 

melhores resultados relacionados com os gastos, produtividade e acesso e a 

Organização B apresenta os piores resultados. Em relação ao desempenho assistencial 

a Organização C apresenta piores resultados em relação a percentagem de 

reinternamentos em 30 dias e percentagem de cirurgia ambulatória e é a que apresenta 

resultados ligeiramente melhores na percentagem de internamentos com demora 

superior a 30 dias. Verificamos que a organização C concentra melhores resultados 

económico financeiros na maioria dos indicadores selecionado pela Administração 

Central do Sistema de Saúde (ACSS) do Ministério da Saúde.  
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5.2.8. MODELO COMPREENSIVO DE DIAGNÓSTICO DA RELAÇÃO DOS 

FATORES ORGANIZACIONAIS, PSICOSSOCIAIS E PROFISSIONAIS QUE 

INFLUENCIAM A QUALIDADE DE VIDA, GESTÃO DE DESEMPENHO NOS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE E RESULTADOS EM ORGANIZAÇÕES DE 

SAÚDE PÚBLICAS. 

De seguida serão discutidos os resultados de forma integrada e à luz da Teoria Geral 

dos Sistemas, refletindo o sentido e a força das relações entre os diferentes níveis e 

sistemas associados às Organizações de Saúde. 

Seguidamente será discutida a análise SWOT, assim como as propostas de melhoria 

do Sistema Nacional de Saúde. 

5.2.8.1. MODELO INTEGRADO E COMPREENSIVO DE DIAGNÓSTICO DA 

RELAÇÃO ENTRE AS ENTRADAS, PROCESSO E RESULTADOS NAS ORGANIZAÇÕES 

DE SAÚDE PÚBLICAS. 

A Organização C, que tem os melhores indicadores é caracterizada por uma cultura 

organizacional mais bem definida, predominando uma cultura hierárquica e uma cultura 

de clã, na qual os profissionais referem ter uma melhor QV ambiental. Com menos riscos 

psicossociais no trabalho, essencialmente, menos riscos associados às relações sociais 

e de liderança, à interface trabalho individuo e valores no local de trabalho. Organização 

na qual os profissionais apresentam uma melhor perceção de desempenho relacionada 

com o processo de tomada de decisão e estabelecimento de objetivos. A satisfação com 

o trabalho, associada à relação com supervisores e gestão e conteúdo do trabalho é 

mais elevada. A satisfação e a experiência dos doentes são mais positivas. Por último, 

esta organização é a que apresenta melhores resultados ao nível económico e 

financeiro.  

A organização que apresenta melhores resultados é a que apresenta melhores 

indicadores ao nível da organização, dos seus profissionais e dos seus doentes, ou seja, 

os resultados ao nível da satisfação e económico financeiros têm contributos 

multidimensionais, nomeadamente cultura predominante da organização de saúde, 

qualidade de vida dos profissionais, riscos psicossociais do trabalho, mais 

especialmente, ao nível das relações interpessoais no trabalho, da relação trabalho-

família e de uma melhor gestão de desempenho. Todos estes fatores influenciam a 

satisfação dos profissionais com o trabalho, a satisfação dos doentes e os resultados 

económico financeiros da organização. Os resultados apresentados permitiram 
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comparação entre organizações de saúde e comunidades como recomendado por 

Andersen (2005), Bielecki e Stocki (2010) e Braithwaite et al. (2020). 

Verifica-se que as variáveis em estudo se encontram correlacionadas. Salienta-se a 

relação entre o tipo de cultura (especialmente a cultura de clã) e a satisfação dos 

profissionais com o trabalho, os riscos psicossociais no trabalho e sua relação negativa 

com a cultura de clã, a qualidade de vida e satisfação dos profissionais. Verifica-se, 

também, uma relação entre a satisfação dos doentes e os resultados económico 

financeiros.  

Estes resultados permitem responder diretamente às hipóteses de estudo.  

 H1 – Uma cultura organizacional dominante e bem definida tem influência positiva nos 

resultados das organizações de saúde públicas. Os resultados confirmam correlações 

estatisticamente significativas (P>0,05) entre os tipos de cultura organizacional e os 

resultados em análise (satisfação dos profissionais, satisfação dos doentes e resultados 

de desempenho económico e financeiro), salientando a forte correlação entre a cultura 

de clã e a satisfação dos profissionais (R=0,69). 

H2 – A qualidade de vida dos profissionais de saúde elevada tem influência positiva nos 

resultados das organizações de saúde públicas. Os resultados confirmam parcialmente 

esta hipótese. Verifica-se uma correlação forte e estatisticamente significativa (R=0,43) 

entre a qualidade de vida dos profissionais e a satisfação com o trabalho. A relação não 

se confirma em relação à satisfação dos doentes e resultados de desempenho 

económico e financeiro. No entanto verifica-se uma correlação positiva estatisticamente 

significativa entre a satisfação dos profissionais e a satisfação dos doentes (R=0,15) e  

uma correlação negativa estatisticamente significativa com baixos resultados de 

desempenho económico e financeiro (R=-0,18). 

H3 – Maiores riscos psicossociais no trabalho têm influência negativa nos resultados 

das organizações de saúde públicas. Os resultados confirmam parcialmente esta 

hipótese. Verifica-se uma correlação negativa forte e estatisticamente significativa (R=-

0,83) entre os riscos psicossociais no trabalho e a satisfação com o trabalho. A relação 

não se confirma em relação à satisfação dos doentes e resultados de desempenho 

económico e financeiro. 
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H4 – Uma gestão de desempenho eficaz tem influência positiva nos resultados das 

organizações de saúde públicas. Os resultados confirmam parcialmente esta hipótese. 

Verifica-se uma correlação forte e estatisticamente significativa (R=0,44) entre a gestão 

de desempenho e a satisfação com o trabalho. A relação não se confirma em relação à 

satisfação dos doentes e resultados de desempenho económico e financeiro. 

H5 - Uma cultura organizacional dominante e bem definida está associada a uma 

qualidade de vida profissionais de saúde mais elevada. Face a esta hipótese verificamos 

que a qualidade de vida está correlacionada de forma positiva e estatisticamente 

significativa em relação às culturas dominantes (cultura de clã, R=0,26; cultura 

hierárquica, R= 0,25; cultura adocracia, R=0,23) e apresenta uma correlação negativa 

e estatisticamente significativa com a cultura de mercado (R=-0,11). 

H6 - Uma cultura organizacional dominante e bem definida está associada a menos 

riscos psicossociais no trabalho. Face a esta hipótese verificamos que os riscos 

psicossociais no trabalho estão fortemente correlacionados de forma negativa e 

estatisticamente significativa em relação às culturas dominantes (cultura de clã, R=-

0,62; cultura hierárquica, R= -0,51; cultura adocracia, R=-0,53). e apresenta uma 

correlação positiva e não estatisticamente significativa com a cultura de mercado (R=-

0,08). 

H7 - A cultura organizacional dominante e bem definida está associada a uma melhor 

gestão de desempenho dos profissionais de saúde. Face a esta hipótese verificamos 

que a gestão de desempenho está correlacionada de forma positiva e estatisticamente 

significativa em relação às culturas dominantes (cultura de clã, R=0,35; cultura 

hierárquica, R= 0,26; cultura adocracia, R=0,27) e apresenta uma correlação negativa 

e não estatisticamente significativa com a cultura de mercado (R=--0,09). 

As organizações de saúde deparam-se com diversos desafios face aos resultados que 

se propõem a atingir. A saúde e bem-estar, assim como, a satisfação dos profissionais 

e dos doentes vão influenciar os resultados económico financeiros (EU-OSHA, 2009; 

Melchior et al., 2007; OECD, 2018, 2020a, 2020b; Stansfeld & Candy, 2006). Os fatores 

de risco psicossociais podem ser fatores individuais, organizacionais e a interação entre 

eles, o nível de exposição aos riscos e o impacto concreto que tem na saúde geral do 

profissional (Singh & Conroy, 2017). Como característica individuais temos fatores 

psicológicos, tais como o estilo de coping, características de personalidade e cognição 

e característica sociodemográficas, como género, idade, estado civil e história clínica ao 
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nível da saúde física e mental (Farnacio, Pratt, Marshall & Graber, 2017; Turgoose & 

Maddox, 2017). EU-OSHA (2007, 2012) e Direção-Geral da Saúde (2015) descrevem 

os principais fatores que devem ser equacionados na avaliação de riscos psicossociais 

no trabalho: a cultura da organização e relações de liderança, conteúdo do trabalho, 

sobrecarga de trabalho, horário de trabalho, nível de controlo e autonomia, relações 

interpessoais no trabalho, possibilidades de desenvolvimento de carreira, relação 

trabalho-família, e ambiente e equipamento para o trabalho. O impacto dos riscos 

psicossociais na saúde e desempenho dos profissionais pode ter consequências 

crónicas e a longo prazo (OECD, 2018, 2020a, 2020b), ao nível da sua saúde física 

(Eddy, Wertheim, Kingsley & Wright, 2017), saúde mental e stress crónico (Ilies, Aw & 

Lim, 2016) e absentismo laboral (Kristman et al., 2016).  

O modelo obtido pode ser compreendido à luz da Teoria Geral dos Sistema, ou seja, a 

inter-relação e influência entre as variáveis permite identificar e compreender fatores da 

organização, dos profissionais e dos resultados e respetiva relação que influenciam a 

qualidade de vida dos profissionais, o desempenho e os resultados da organização 

(Anderson, 2016; Berghofer et al., 2020; BNQ, 2018; Gaspar, 2020; Okunade, Arora & 

Haverhalls, 2017). 

A OECD (2017) e Clarkson et al. (2018) defendem que a avaliação da qualidade das 

organizações de saúde, numa perspetiva sistémica, deve ter em conta diversos e 

fundamentais conceitos, tais como, a liderança, estratégia, planos, doentes, sociedade, 

informações e conhecimentos, pessoas, processos e resultados.  

5.2.8.2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS FORTES E 

FRAGILIDADES DOS SISTEMA NACIONAL DE SAÚDE 

Ao nível da administração e gestão a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2007) 

apresenta funções de gestão nos serviços de saúde: política e planeamento, gestão e 

planeamento financeiro, gestão e planeamento de recursos humanos, governance e 

avaliação, gestão e planeamento da prestação de serviços, informação e gestão do 

desempenho. Para a gestão da qualidade das organizações de saúde, deve ter-se em 

conta, a garantia da qualidade, a acreditação, a satisfação e a segurança do doente, a 

gestão do desperdício e a monitorização e avaliação da qualidade dos serviços, a 

gestão do risco e clima de supervisão e o apoio organizacional. Ao nível da gestão, as 

organizações de saúde necessitam de equilíbrio em quatro campos: 1) garantia de um 

número adequado de gestores em todos os níveis do sistema de saúde; 2) garantia de 
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que os gestores têm competências adequadas; 3) criação de um sistema de apoio e 

suporte da gestão; 4) criação de condições adequadas no ambiente de trabalho. Estas 

quatro condições estão intimamente ligadas e devem ser reforçadas como um todo.  

No âmbito do presente estudo foi solicitado aos administradores e gestores que 

fizessem uma análise SWOT e respetivas propostas de melhoria a três campo: da 

organização e gestão, dos profissionais e dos doentes. 

Em relação à organização e gestão os principais pontos fortes indicados estão 

associados a valores humanistas, ao compromisso e espírito de missão, as 

competências, objetivos estratégicos e as qualidades dos membros da gestão e 

administração, e também enaltecem a qualidade da imagem de referência da 

organização e a dedicação dos recursos humanos. Em relação aos profissionais, são 

valorizados o compromisso e os valores, as competências, a qualidade dos profissionais 

e a oportunidade de boas condições de trabalho. O que é mais salientado em relação 

aos doentes é a sua confiança e satisfação com a organização, a qualidade dos 

cuidados prestados e as competências e atitude positiva dos doentes.  

Em relação aos pontos fracos reforçam a falta de autonomia de gestão face ao poder 

central, face à gestão de recursos e falta de condições para realizar um melhor trabalho 

e melhorar os procedimentos. São referidas falhas ao nível de competências da gestão 

e administração ligadas à comunicação e relações interpessoais. Relativamente aos 

profissionais assinalam a falta de condições de trabalho ligada às remunerações, 

sobrecarga de trabalho entre outras. Referem a desmotivação de alguns profissionais, 

a falta de competências e absentismo. Em relação aos doentes referem falhas ao nível 

do acesso e das instalações, dificuldades ao nível da prestação dos cuidados e fraca 

literacia e empowerment dos doentes.  

Melhorar a gestão hospitalar é um desafio, assim como, a melhoria contínua dos 

cuidados de saúde primários para combater as desigualdades no acesso aos cuidados 

de saúde. Outra questão frequentemente abordada é a autonomia institucional e da 

gestão no setor hospitalar público que pode ter implicações que vão além da estrutura 

de serviços e da eficácia financeira percebida (Berghofer et al., 2020; Braithwaite et al., 

2020; Simões et al., 2017).  

Quando refletem acerca das oportunidades referem a de otimizar procedimentos e 

estratégias que melhorem os processos internos e o funcionamento das equipas. Em 
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relação aos profissionais salientam a oportunidade de desenvolvimento de 

competências de trabalho interdisciplinar e de especialização. Face aos doentes 

identificam oportunidades de melhorar os acessos especialmente em relação à redução 

do tempo e lista de espera, melhorias na resposta instalada e mais e melhores serviços 

e especialidades, referem ainda a oportunidade de melhoria da literacia e envolvimento 

dos doentes.  

Reportando os constrangimentos salientam a fraca capacidade concorrencial com o 

setor privado. Identificam constrangimentos ao nível dos recursos orçamentais, 

materiais e humanos. A inflexibilidade e o peso burocrático diminuem a eficiência. As 

condições de trabalho dos profissionais associadas à baixa remuneração, pouca 

flexibilidade, sobrecarga e fracas expectativas também são constrangimentos 

relevados. Em relação aos doentes além da fraca literacia em saúde, referem difíceis 

condições de prestação de cuidados nos diferentes níveis de cuidados do SNS 

(primários, hospitalares, etc.). 

Para a melhoria da saúde global, o sistema de saúde precisa de uma estratégia tripartida 

que envolva a educação e a formação, a prática e a investigação (Day-Duro, Lubitsh & 

Smith, 2020; Senge, 2010, 2013). Um forte foco na gestão, como um elemento 

fundamental para a saúde global, pode abrir novos e sustentáveis caminhos para 

melhorar o desempenho dos sistemas de saúde (Bradley, Taylor & Cuellar, 2015; 

Braithwaite et al., 2020). 

5.2.8.3. RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DO SISTEMA NACIONAL DE 

SAÚDE 

Foi utilizado o método delphi para identificar as prioridades e recomendações de 

especialistas no âmbito da promoção da qualidade das organizações de saúde. O 

método delphi é particularmente adequado em situações em que o objetivo é melhorar 

a compreensão de problemas, oportunidades e soluções, e onde situações exigem uma 

mistura de evidências científicas e valores sociais (Engelke et al., 2015). Além disso, 

fornece a metodologia apropriada para estruturar e analisar as opiniões de especialistas 

para garantir a antecipação de desenvolvimentos futuros (Wagner et al., 2016).  

As prioridades identificadas pelo painel de especialistas ligam-se com a) Governance; 

2) Financiamento; 3) Articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados; 4) 
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Gestão de Recursos Humanos; 5) Satisfação e literacia dos doentes; e 6) Tecnologia e 

inovação.   

Os participantes defendem que para a melhoria da qualidade e dos resultados das 

organizações de saúde se destaca a necessidade fundamental da transparência e 

regulação na Governance, gestão autónoma e independente do poder político, 

estratégias a longo prazo, plano e orçamentos plurianuais, gestores hospitalares com 

formação em gestão, autonomia e responsabilização da gestão, avaliação sistemática 

de processos e resultados, melhorar comunicação hierárquica. Valorização e 

racionalização dos recursos existentes. O financiamento deve ser centrado no doente e 

de acordo com o desempenho da organização e é fundamental a articulação entre os 

diferentes níveis de prestação de serviços e um maior investimento na prevenção, 

ligação sistemática à comunidade/rede e dos cuidados ao domicílio.  Os participantes 

salientam a importância de ter um Sistema de Informação e Comunicação clínica 

robusto, ágil. Ao nível da E-health deverá haver um maior investimento, na utilização da 

telemedicina e outras especialidades como forma de ampliar as respostas em saúde. 

Em relação aos profissionais salienta-se a necessidade de rever as suas remunerações, 

implementar incentivos e prémios financeiros de acordo com as avaliações de 

desempenho, promover maior autonomia, envolvimento e responsabilização dos 

profissionais, melhoria ao nível dos riscos psicossociais do trabalho, nomeadamente ao 

nível do stress e burnout. Face aos doentes destaca-se a necessidade de colocar o 

doente no centro e de investir na literacia em saúde dos doentes e da população em 

geral.  Ao nível da avaliação e monitorização dos sistemas de saúde propõe-se constituir 

um grupo de trabalho multidisciplinar, que integre profissionais de diversas instituições 

de saúde, com a missão de apresentar propostas práticas, concretas e objetivas, 

essencialmente, definir poucas metas e a serem concretizadas em tempos bem 

calendarizados com uso de recursos realistas. 

O conhecimento na área da gestão e cultura organizacional em organizações de saúde, 

está intimamente ligado com a capacidade que as organizações de saúde têm de 

melhorar, através de trabalho clínico de excelência, qualidade dos serviços prestados, 

serviço de apoio ao doente e posição no mercado (Berghofer et al., 2020; Ghali, Habeeb 

& Hamzah, 2018; Palvalin, 2017; Palvalin, Voordt & Jylha, 2017; Porter, 2010, 2014, 

2017). Na gestão de organizações de saúde deve-se ter em conta como as estratégias 

de mudança são implementadas, como os líderes e chefias promovem o sucesso 

organizacional, e como a cultura afeta o desempenho dos profissionais, e da 
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organização como um todo. O sucesso da organização pode estar associado à 

utilização de novo conhecimento para assegurar a implementação eficaz de iniciativas 

estratégicas de mudança. Frequentemente, a avaliação das organizações de saúde é 

realizada tendo em conta resultados que medem apenas uma dimensão do sucesso 

num dos níveis do sistema. A avaliação das organizações de saúde beneficiaria de uma 

análise multidimensional de diferentes tipos de resultados e iniciativas no processo de 

mudança e melhoria (Kash, Gamm, Spaulding & Johnson, 2012; Spaulding, Johnson, 

Kash & Gamm, 2017).  A gestão estratégica das organizações de saúde possibilita o 

envolvimento e empenho de todos os stakeholders da organização. São necessários 

modelos universais, participativos, integrados e focados na excelência da prestação de 

serviços de saúde à sociedade. Abordagens que envolvam as interações dentro e entre 

os sistemas contribuem para a definição de recomendações ao nível da gestão e saúde 

pública, promoção e intervenções em saúde (Eriksson, Ghazinour & Hammarstrom, 

2018; Oygarden Olsen & Mikkelsen, 2020).  

O ingrediente chave para um sistema de saúde com elevado desempenho é a gestão. 

A capacidade de gestão fica severamente afetada em contextos com poucos recursos, 

nos quais a sua utilização eficaz é fundamental para atingir os objetivos em saúde. Uma 

gestão com capacidade e conhecimento pode atingir muitos objetivos com meios 

limitados (Bradley, Taylor & Cuellar, 2015; WHO, 2007). 

As principais propostas de melhoria indicadas relativamente à administração e à gestão 

são: 1) autonomia; 2) planeamento estratégico do trabalho da organização; 3) 

comunicação e envolvimento organizacional; 4) inovação e 5) aumento de recursos.  

Os especialistas, quanto a procedimentos salientam a necessidade de 1) interligação 

de redes e softwares; 2) agilidades de processos; 3) melhorar articulação com a 

comunidade (serviços e parcerias) e 4) modernização das instalações.  

Em relação aos profissionais, propõem melhorar: 1) condições de contratuais; 2) 

condições de trabalho e 3) relações laborais.  

Por último, relativamente aos doentes, os especialistas, sugerem melhorar: 1) acesso, 

instalações e procedimentos; 2) prestação de cuidados e 3) promoção de literacia e 

envolvimento.  Estes resultados vão na linha do pensamento Brown (2020) que salienta 

o papel da comunicação e liderança na governance em saúde e de Bradley, Taylor e 

Cuellar (2015) quando identificam competências essenciais para fortalecer a gestão dos 
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sistemas de saúde, associadas à governance e liderança, ao pensamento estratégico, 

à gestão (recursos humanos, financeira, operacional e desempenho), à avaliação e 

envolvimento da população e do doente. 

O desafio é a implementação de medidas efetivas que garantam a sustentabilidade 

financeira do SNS sem comprometer a qualidade do serviço prestado. Portanto, além 

de qualquer crescimento no orçamento do estado para a área da saúde, a 

sustentabilidade financeira só pode ser garantida pelo aumento da eficiência nas 

unidades de saúde. A autonomia responsável da gestão financeira da organizações de 

saúde, o uso crescente de tecnologias da informação e comunicação, o envolvimento 

dos profissionais através de promoção de bem-estar e recompensa baseada no 

desempenho, envolvimento dos doentes na utilização responsável dos serviços e 

copagamentos, assim como o envolvimento de todos os stakeholders são objetivos do 

governo que podem contribuir para alcançar resultados financeiros mais sustentáveis 

(Legido-Quigley et al., 2016; Ricciardi et al, 2019; Sakellarides, 2020; Simões et al., 

2017; WHO, 2016).  
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6. CONCLUSÕES 

O presente estudo da gestão das organizações de saúde permitiu concluir a   

importância primordial de avaliar e monitorizar a qualidade da gestão das organizações 

de saúde. Que esta avaliação deve ser efetuada numa perspetiva sistémica seguindo a 

Teoria Geral dos Sistemas integrando conceito/constructos a diferentes níveis e 

diferentes stakeholders. Sendo particularmente relevantes para um maior sucesso da 

investigação o envolvimento de decisores políticos, da administração e da gestão das 

organizações de saúde, de todos os profissionais e dos doentes. Só assim se consegue 

obter uma visão multidimensional e multidisciplinar. 

O presente estudo permite retirar conclusões principais relacionadas com:  

1) as metodologias de investigação adequadas para o estudo da gestão das 

organizações de saúde (6.1);  

2) o funcionamento sistémico destas organizações caracterizando e relacionando 

variáveis dos diferentes variáveis dos níveis (input, processo e outcomes) e entre 

variáveis do mesmo nível (6.2); 

3) propostas e recomendações de melhoria do Sistema Nacional de Saúde (6.3). 

6.1. METODOLOGIAS DE INVESTIGAÇÃO ADEQUADAS PARA O ESTUDO DA 

GESTÃO DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

O estudo foi desenvolvido em três fases integrado metodologias qualitativas e 

quantitativas e múltiplas fontes de informação. Uma primeira fase recorreu a métodos 

qualitativos, especificamente entrevistas a especialistas na área da gestão e saúde 

pública. Esta fase teve como objetivo a obtenção de informação por parte dos 

participantes acerca dos fatores relacionados com as organizações, com os 

profissionais e com os doentes a incluir no estudo quantitativo, assim como, a recolha 

de informação sobre questões metodológicas a implementar na fase subsequente do 

estudo. Numa segunda fase, foi realizado um estudo quantitativo onde foram recolhidos 

dados através de questionários junto de diversas fontes para melhor compreender e 

caracterizar os fatores em estudo relacionados com as organizações, com os 

profissionais e com os doentes. Numa terceira fase recorreu-se ao método delphi, a 

informação sistematizada dos resultados obtidos e o modelo compreensivo identificado 

na fase 2 foram enviados para um painel de especialistas de modo a 
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obter recomendações para a gestão das organizações de saúde e para as políticas de 

gestão em saúde. 

Na área da gestão têm vindo a ser desenvolvidos diversos estudos associados ao 

desempenho no setor da saúde. A maior parte dos estudos baseia-se nos resultados de 

satisfação dos doentes (i.e., Fontenot, 2014; Larson et al., 2019). Outros baseiam-se 

em resultados dos profissionais ou da organização (i.e., Collin, 2010; Jackson et al., 

2020; Turgoose & Maddox, 2017), raros se focam nos recursos financeiros ou numa 

perspetiva multidimensional que inclua fatores e resultados da organização associados 

aos profissionais, aos doentes e ao desempenho financeiro (Kabene, Orchard, Howard, 

Soriano & Ludec, 2006; Pillai, Senthilraj & Swaminathan, 2019; Vermeeren, Steijn, 

Tummers, Lankhaar, Poerstamper & Beek, 2014). Foi nossa pretensão ultrapassar esta 

lacuna na literatura. Assim, da primeira fase concluiu-se que as variáveis prioritárias a 

incluir para o estudo global das organizações de saúde são: ao nível da organização a 

cultura organizacional dividida em quatro tipos de cultura (cultura hierárquica, cultura de 

clã, cultura de adocracia e cultura de mercado) que são analisadas em seis dimensões: 

características dominantes, liderança organizacional, gestão de colaboradores, coesão 

organizacional, ênfase estratégico e critérios de sucesso. Em relação aos profissionais 

incluiu-se a qualidade de vida como uma variável individual do profissional e os riscos 

psicossociais de trabalho e a gestão de desempenho como variáveis da relação com 

profissional com a organização. Foram incluídas variáveis de resultados: uma variável 

relacionada com o desempenho, os resultados económicos e financeiros e duas 

variáveis relacionadas com os níveis de serviço, nomeadamente a satisfação dos 

profissionais e a satisfação dos doentes.  

A avaliação global e sistemática da evolução do desempenho dos sistemas, 

organizações e políticas de saúde decorrentes de estratégias, programas e aos 

resultados obtidos constitui um procedimento fundamental para uma boa governance 

em saúde (Braithwaite et la., 2019; Clarkson et la., 2018; Ministério da Saúde, 2017). É, 

também, importante considerar e triangular diversas fontes de informação, perceção da 

gestão, dos profissionais, dos doentes e dados objetivos de desempenho e de 

resultados (Kabene, Orchard, Howard, Soriano & Ludec, 2006; Pillai, Senthilraj & 

Swaminathan, 2019; Vermeeren, Steijn, Tummers, Lankhaar, Poerstamper & Beek, 

2014). 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   347 

Conclui-se que a diversidade de metodologias e múltiplos informantes utilizadas no 

estudo permite aceder a uma informação ecológica e sistémica das organizações de 

saúde em estudo. Aspetos reforçados por Ashton (2015) e Porter (2010, 2014, 2017) 

quando defendem que soluções para compreender e melhorar a qualidade, o custo e a 

acessibilidade de um sistema de saúde que inclua apenas um ou dois componentes do 

sistema não são suficientes. A natureza do sistema de saúde carece de reformulação. 

A reforma deve envolver transformação de estratégias, estrutura organizacional, 

abordagens de financiamento e avaliação das práticas dos diversos stakeholders do 

sistema. 

6.2. FUNCIONAMENTO SISTÉMICO DESTAS ORGANIZAÇÕES 

CARACTERIZANDO E RELACIONANDO VARIÁVEIS DOS DIFERENTES 

VARIÁVEIS DOS NÍVEIS (INPUT, PROCESSO E OUTCOMES) E ENTRE 

VARIÁVEIS DO MESMO NÍVEL. 

Foram auscultados administradores e gestores, profissionais e doentes para melhor 

compreender a forma como os diferentes níveis e variáveis se relacionam e influenciam 

e o impacto nos resultados de satisfação e desempenho socioeconómico das 

organizações de saúde em linha com o trabalho desenvolvido por Smith, Mossialos e 

Papanicola (2008) para o Observatório Europeu para aos Sistemas e Políticas de Saúde 

da Organização Mundial de Saúde que aprofunda o papel da avaliação do desempenho 

organizacional para a melhoria das organizações e do sistema de saúde e conclui que 

a avaliação de desempenho das organizações permite aos decisores políticos melhorar 

e acompanhar mais eficazmente os sistemas de saúde, permite a todos os stakeholders 

tomarem decisões com maior qualidade. Na avaliação do desempenho organizacional 

deve ter-se cuidado com a definição dos indicadores de desempenho, apresentá-los de 

forma clara, acessível e contextualizados em temos sociais e culturais. A disseminação 

da informação da avaliação de desempenho deve ser clara e compreensível para os 

diferentes atores, profissionais, doentes e público em geral. A avaliação do desempenho 

deve ser monitorizada frequentemente e atribuir incentivos financeiros para as 

organizações com melhor desempenho pode ser uma medida promissora para as 

políticas e investigação uma vez que as decisões devem ser baseadas na evidência 

científica rigorosa.  

O nível organizacional e em relação à Cultura Organizacional os participantes 

consideraram que a Cultura Hierárquica é a predominante, seguida pela Cultura de Clã, 

as Culturas de Adocracia e de Mercado apresentam valores médios inferiores.  As 
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organizações de saúde em estudo são caracterizadas como locais de trabalho formais 

e estruturados e amigável para trabalhar, onde as pessoas compartilham muito de si 

mesmas. Os comportamentos são regulados por procedimentos e o compromisso é 

elevado. Os líderes são considerados coordenadores e organizadores, e mentores. A 

organização é estruturada e unificada por regras e políticas e também atribui grande 

importância à coesão, à moral e à estabilidade e o desempenho com eficiência e 

tranquilidade. O sucesso é definido por resultados regulares, sem pressão e com baixos 

custos, assim como pela sensibilidade aos doentes e preocupação com as pessoas. 

Uma vez que a Cultura de Mercado e a Cultura de Adocracia apresentam menos 

expressão, as organizações e profissionais do estudo não se caracterizam 

especialmente pelo caracter inovador, dinâmico, empreendedor nem criativo. O 

incentivo à iniciativa individual, autonomia, experimentação e a liberdade também não 

são prioridades. Os profissionais também não se caracterizam especialmente pela 

orientação para resultados, nem para a realização de metas, não se verifica um 

ambiente de competição e a reputação, sucesso e liderança de mercado não são as 

maiores preocupações.  

Ao nível da QV referem uma maior qualidade de vida física e psicológica e uma menor 

qualidade de vida ambiental. Os riscos psicossociais do trabalho mais elevados estão 

relacionados com a subcategoria Exigências Laborais, nomeadamente ritmo de trabalho 

exigências cognitivas e emocionais, com a subcategoria Relações Sociais e Liderança 

mais fortemente em relação ao apoio social da gestão e supervisores e a subcategoria 

Saúde Geral. A organização de saúde como healthy workplace poderá contribuir para 

uma melhor qualidade de vida dos profissionais. Segundo o Modelo de locais de 

trabalho saudáveis da OMS (WHO, 2010) as condições físicas e ambientais e os riscos 

psicossociais do local de trabalho são fatores que influenciam a saúde global do 

sistema. Conclui-se que a promoção de saúde e bem-estar nas organizações de saúde 

em estudo passa pela promoção de melhor gestão das exigências laborais através de 

redução dessas exigências ou promovendo competências nos profissionais e equipas 

para uma melhor gestão das exigências inerentes às atividades e funções. Outro foco 

de intervenção identificado é a melhoria das relações interpessoais com os supervisores 

/ chefias, nomeadamente através de formação ao nível da liderança, comunicação e 

gestão de conflitos e clarificação de papéis e funções. A Saúde Geral prende-se com a 

saúde mental e gestão de stress e burnout, também a este nível as organizações de 

saúde devem desenvolver ações preventivas, de tratamento e de reabilitação 
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promotoras de competências socio emocionais, e promotoras de um clima de 

segurança, saúde e bem-estar. 

Em relação à Gestão de desempenho a dimensão mais positiva é a comunicação e a 

menos positiva é a processo de tomada de decisão e estabelecimento de objetivos.  

Este resultado realça a necessidade de um maior envolvimento e autonomia dos 

profissionais no processo de tomada de decisão e seleção de objetivos de desempenho. 

A nível da satisfação dos profissionais a dimensão mais positiva está associada à 

relação com os colegas, seguida da satisfação com a gestão e supervisores e por último 

a satisfação com os conteúdos do trabalho. Destaca-se a necessidade de melhoria ao 

nível das caraterísticas do trabalho para aumentar a satisfação dos profissionais, 

nomeadamente através de medidas ligadas à quantidade de trabalho, clareza de 

atribuição de tarefas, oportunidades de desenvolvimento de carreira, proporcionar uma 

perceção de avaliação de desempenho justa, adequação do espaços físicos e 

equipamentos necessários aos cuidados prestados.  

O doente apresenta uma experiência positiva em relação às organizações de saúde em 

estudo e um pouco menos positiva em relação ao SNS. No entanto, os indicadores que 

mais contribuem para a insatisfação estão relacionados com os tempos de espera nas 

consultas e cirurgias e ao envolvimento nas decisões sobre os cuidados de saúde e os 

tratamentos. Tendo como base as recomendações nacionais e internacionais de que o 

doente deve ser o centro de todo o sistema de saúde (Lei nº 95/2019, 2019; Larson et 

al., 2019) e numa perspetiva de corresponder às necessidade e valores dos doentes, 

proporcionando-lhes uma experiência positiva e uma satisfação global com o 

atendimento, acesso e cuidados de saúde prestados, os doentes incluídos no presente 

estudo revelam necessidade de melhoria ao nível da gestão de consultas e cirurgias 

que são aspetos que carecem de uma abordagem sistémica com maior foco na gestão 

e administração das organizações hospitalares. Outro aspeto que contribuiria para a 

uma melhor satisfação e experiência dos doentes é a relação com os profissionais de 

saúde ao nível da comunicação, empatia e maior envolvimento na tomada de decisão 

relacionada com os cuidados de saúde. Neste aspeto a cultura organizacional deve ser 

clara na necessidade dos cuidados serem centrados no doente e consequentemente 

nas suas necessidades e no seu efetivo envolvimento em todo o processo. Por outro 

lado, salienta a necessidade de formação dos profissionais ao nível das competências 

de comunicação e relação com o doente.  
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Ao nível do desempenho económico e financeiro foram analisados diferentes 

indicadores: os gastos, a produtividade, desempenho assistencial e o acesso. Em 

relação aos gastos os indicadores que mais contribuem para um pior resultado são a 

percentagem de gastos com trabalho extraordinário (TE) e suplementos no total de 

gastos com pessoal, gastos com fornecimentos de serviços externos por doente padrão 

e gastos com medicamentos por doente padrão. Os valores são elevados em relação à 

produtividade associada a taxa de ocupação no internamento e doente por médico e 

enfermeiro. No âmbito do desempenho assistencial, é a percentagem de 

reinternamentos em 30 dias que revela um resultado menos positivo, enquanto que a 

percentagem de cirurgia ambulatório indica melhores resultados. Em relação ao acesso 

foram encontrados resultados positivos ao nível do acesso a primeiras consultas e a 

cirurgias. Os resultados de desempenho económico e financeiro reportados pela 

Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) tem como foco o volume e 

rentabilidade dos serviços prestados pelas organizações e respetivos profissionais de 

saúde, tais como, gastos com pessoal, internamentos, procedimentos, exames 

complementares de diagnóstico etc. mas não tem em conta os resultados que os 

doentes alcançam como defende Porter (2010, 2014, 2017). 

O Value-Based System defendido por Porter (2010; 2014) tem reflexo na melhoria nos 

resultados e na eficiência e implica um processo de restruturação da organização, da 

avaliação e do financiamento da prestação dos serviços de saúde. A implementação 

desta nova estratégia está relacionada, em última instância, na forma como os cuidados 

de saúde são prestados, deste modo, todos os stakeholder do Sistema de Saúde têm 

um papel a desempenhar, doentes, gestores, profissionais, fornecedores, seguradoras, 

etc.  

Como resultado da fase 1 foi recomendado pelos especialistas que para aferir a 

remuneração dos profissionais não se questionasse diretamente o valor da 

remuneração, mas sim a satisfação com a mesma. Efetivamente a satisfação com a 

remuneração foi um fator fortemente associado a melhores indicadores nas 

organizações de saúde. Os profissionais que se encontram mais satisfeitos com a sua 

remuneração revelam uma cultura organizacional mais definida, uma melhor qualidade 

de vida, menos riscos psicossociais do trabalho e melhor gestão de desempenho em 

relação ao processo de tomada de decisão e estabelecimento de objetivos. Indicam 

também uma maior satisfação no trabalho.  
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O presente estudo ajuda a definir um perfil de organização de saúde que espelha uma 

melhor dinâmica entre os diferentes níveis e revela resultados de desempenho e 

satisfação mais elevados. A organização C é a que apresenta melhores indicadores a 

todos os níveis de análise: ao nível dos input apresentam uma Cultura Organizacional 

mais definida, em relação aos processos os seus profissionais referem melhor QV 

ambiental, descrevem menos Riscos Psicossociais do Trabalho de modo geral e de 

forma mais acentuada ao nível das relações sociais e de liderança, interface trabalho-

indivíduo, valores no local de trabalho e uma melhor Gestão de Desempenho 

relacionada com o processo de tomada de decisão e estabelecimento de objetivos. 

Relativamente aos outcomes, verifica-se uma maior Satisfação dos Profissionais na 

relação com chefia e com o conteúdo do trabalho, uma maior satisfação do doente com 

a Experiência Global do Doente e com a Experiência do Doente no Atendimento Geral. 

Os resultados  de Desempenho Económico e Financeiro também são mais elevados em 

relação aos gastos, à produtividade e ao acesso. 

Os resultados obtidos através da análise da interação dos diferentes fatores do estudo 

à luz de uma perspetiva sistémica, permitem concluir que ao nível das Entradas na 

relação entre os tipos de Cultura Organizacional verifica-se que existem relações 

significativas, nomeadamente uma relação mais forte entre a Cultura de Clã e a Cultura 

de Adocracia e uma relação mais fraca entre a Cultura de Mercado e todos outros tipos 

de cultura. No respeitante aos Processos verificam-se relações significativas entre a 

Qualidade de Vida e Riscos Psicossociais do Trabalho (Características do Trabalho e 

Liderança) e entre os Riscos Psicossociais do Trabalho (Características do Trabalho e 

Liderança) e os Riscos Psicossociais do Trabalho (Saúde Mental). Ao nível dos 

Resultados verifica-se uma relação significativa entre os Resultados económico e 

financeiros e a satisfação dos Doentes com o Sistema Nacional de Saúde. Na relação 

entre a Cultura Organizacional (Input) e os Processos verifica-se uma relação 

significativa positiva entre a Cultura de Clã e a Qualidade de Vida dos Profissionais e 

uma relação negativa com os Riscos Psicossociais do Trabalho (Características do 

Trabalho e Liderança e Saúde Mental). A Cultura de Adocracia e a Cultura Hierárquica 

encontram-se negativamente relacionada com os Riscos Psicossociais do Trabalho 

(Características do Trabalho e Liderança). Na relação entre os Processos e os 

Resultados, encontram-se relações significativas entre os Resultados económico e 

financeiros e os Riscos Psicossociais do Trabalho (Características do Trabalho e 

Liderança) e entre a satisfação dos profissionais e Riscos Psicossociais do Trabalho 

(Características do Trabalho e Liderança) e a Gestão de Desempenho.  Verifica-se, 
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ainda, uma relação significativa direta ao nível das Entradas e Resultados, a relação da 

Cultura de Clã com a Satisfação dos profissionais.  

Deste modo, salienta-se a relevância e adequação da aplicação da Teoria dos Sistemas 

à compreensão e análise da Governance dos Sistemas de Saúde, e respetivas 

organizações. Os sistemas de saúde são sistemas complexos, multidimensionais, em 

constante mudança e interligação com o ambiente social, económico e cultural. Propõe-

se a utilização da Teoria dos Sistemas para a compreensão da complexidade do sistema 

de saúde e das organizações de saúde, assim como para a melhoria da qualidade dos 

cuidados e serviços de saúde.  As organizações de saúde incluem diversos constituintes 

independentes que funcionam de forma interligada num equilíbrio dinâmico (Chuang & 

Inder, 2009) como um todo e com objetivos comuns (Luthans, 2011; Mullins, 2010). As 

organizações que envolvem um elevado número e diversidade de pessoas (como as de 

saúde), tendem a ser mais complexas (Cordon, 2013). Normalmente as organizações 

de saúde não tem grande capacidade para alterar o ambiente externo. Deste modo, 

devem gerir e responder face aos desafios (Weihrich et al., 2008).  

Os resultados obtidos permitem compreender melhor a rede complexa de relações que 

se interligam para atingirem os resultados. Com esta informação além de compreender 

melhor os processos, de que forma comunicam e são influenciados pelos inputs também 

ficamos com maior capacidade de predizer os resultados (Braithwaite et la., 2019; 

Clarkson et la., 2018; Ramosaj & Berisha, 2014). Numa perspetiva ecológica devem 

compreender-se as organizações de saúde nos diferentes níveis (micro, meso, exo e 

macro) considerando cada um deles por si e a interação entre os fatores de risco e de 

proteção nos diferentes níveis e se funcionam de forma cumulativa (Eriksson, Ghazinour 

& Hammartrom, 2018).  

6.3. PROPOSTAS E RECOMENDAÇÕES DE MELHORIA DO SISTEMA 

NACIONAL DE SAÚDE. 

Os resultados obtidos através da análise SWOT das respetivas organizações de saúde 

realizada por administradores e gestores permitiram concluir que em relação à 

organização e gestão os principais pontos fortes estão associados a valores 

humanistas, compromisso e espírito de missão, as competências, objetivos estratégicos 

e qualidades dos membros da gestão e administração, e também a qualidade da 

imagem de referência da organização e dedicação dos recursos humanos. Em relação 

aos profissionais é importante salientar o compromisso e os valores, competências e 
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qualidade dos profissionais, e oportunidade de boas condições de trabalho. Em relação 

aos doentes salienta-se a sua confiança e satisfação com a organização, a qualidade 

dos cuidados prestados e as competências e atitude positiva dos doentes. 

Em relação aos pontos fracos reforça-se a falta de autonomia de gestão face ao poder 

central, face à gestão de recursos e falta de condições para um melhor trabalho e 

melhoria os procedimentos. Salienta-se dificuldades ao nível de competências da 

gestão e administração ligadas à comunicação e relações interpessoais. Relativamente 

aos profissionais assinala-se a falta de condições de trabalho ligada as remunerações, 

sobrecarga de trabalho, desmotivação de alguns profissionais, a falta de competências 

e o absentismo. Em relação aos doentes identificam-se dificuldades ao nível do acesso 

e das instalações, dificuldades ao nível da prestação de cuidados e fraca literacia e 

empowerment dos doentes.  

Quanto às oportunidades das organizações de saúde salienta-se a oportunidade de 

otimizar procedimentos e estratégias que melhorem os processos internos e o 

funcionamento das equipas. Em relação aos profissionais verifica-se a oportunidade de 

desenvolvimento de competências de trabalho interdisciplinar e de especialização.  

Face aos doentes identificam-se como oportunidades de melhoria nos acessos 

especialmente em relação à redução do tempo e lista de espera, melhorias na resposta 

instalada e mais e melhores serviços e especialidades e promoção da literacia e 

envolvimento dos doentes. 

Ao nível dos constrangimentos verifica-se a fraca capacidade concorrencial com o setor 

privado, dificuldades ao nível dos recursos orçamentais, materiais e humanos, 

inflexibilidade e o peso burocrático que diminuem a eficiência. As condições de trabalho 

dos profissionais associadas à remuneração, pouca flexibilidade, sobrecarga e fracas 

expectavas também são constrangimentos importantes. Em relação aos doentes além 

da fraca literacia em saúde, as dificuldades sentidas ao nível das condições de 

prestação de cuidados nos diferentes níveis de cuidados do SNS (primários, 

hospitalares, etc.) 

As principais conclusões podem ser organizadas por temas: (1) governance; (2) sistema 

de informação e comunicação; (3) profissionais; (4) doente; e (5) avaliação e 

monitorização. 
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(1) Ao nível da Governance conclui-se que para a melhoria da qualidade e dos 

resultados das organizações de saúde se destaca a necessidade 

fundamental da transparência e regulação na Governance, gestão autónoma 

e independente do poder político, estratégias a longo prazo, plano e 

orçamentos plurianuais, gestores hospitalares com formação em gestão, 

autonomia e responsabilização da gestão, avaliação sistemática de 

processos e resultados, melhoria da comunicação hierárquica. Valorização e 

racionalização dos recursos existentes. O financiamento deve ser centrado 

no doente e de acordo com o desempenho da organização. Torna-se 

fundamental a articulação entre os diferentes níveis de prestação de serviços 

e um maior investimento na prevenção, ligação sistemática à 

comunidade/rede e dos cuidados ao domicílio.  

(2) Salienta-se a importância fundamental de ter um Sistema de Informação e 

Comunicação clínica robusto, ágil. Ao nível da E-health deverá haver um 

maior investimento, na utilização da telemedicina e outras especialidades 

como forma de ampliar as respostas em saúde. 

(3) Em relação aos profissionais salienta-se a necessidade de rever as 

remunerações dos profissionais, implementar incentivos (prémios) 

financeiros de acordo com as avaliações de desempenho, promoção de 

maior autonomia, envolvimento e responsabilização dos profissionais, 

melhoria ao nível dos riscos psicossociais do trabalho, nomeadamente ao 

nível do stress e burnout. 

(4) Face aos doentes, reforça-se a necessidade de colocar o doente no centro e 

de investir na literacia em saúde dos doentes e da população em geral.  

(5) Ao nível da avaliação e monitorização dos sistemas de saúde propõe-se que 

se constituído um grupo de trabalho multidisciplinar, que integre profissionais 

de diversas instituições de saúde, com a missão de apresentar propostas 

práticas, concretas e objetivas.  

De forma a ilustrar esta perspetiva no contexto português e os resultados obtidos no 

estudo verificámos que ao nível macro, a lei de base da saúde (Lei nº 95/2019, 2019) 

integra as bases suficientes e necessárias para dar uma respostas positiva aos desafios 

das organizações de saúde, nomeadamente quando salienta a necessidade de 

articulação entre os diferentes níveis de cuidados, defende uma governance centrada 
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na transparência, acesso e monitorização da informação, foco na sustentabilidade 

económica e financeira através de uma gestão dos recursos efetiva, eficiente e de 

qualidade e dotação do SNS com recursos necessários ao cumprimento das suas 

funções e objetivos. A referida lei de base da saúde salienta a necessidade de uma 

política de saúde que prioriza a promoção de saúde, literacia em saúde e saúde pública, 

equidade, centrada no doente e na gestão de recursos. Ao nível do doente salienta a 

humanização dos serviços, os deveres dos doentes, tais como a responsabilidade pela 

saúde individual e coletiva, a colaboração com os profissionais e como direitos aceder 

aos cuidados necessários, receber informação adequada e decisão livre e esclarecida. 

Em relação aos profissionais, refere a necessidade de uma política de recursos 

humanos que garanta a estabilidade do vínculo laboral, combate a precariedade, 

promoção trabalho em equipa e estabelecimento incentivos. Salienta a importância de 

contar com os riscos psicossociais dos profissionais, promovendo a saúde mental e a 

saúde ocupacional. Por último, reforçam o incentivo à investigação em articulação com 

universidades e outras entidades e à necessidade de tomada de decisão baseada na 

evidência científica, aspeto amplamente reforçado pelas recomendações da OMS 

(2015) e OECD (2019). 

A falta de autonomia da gestão e um financiamento dimensionado às necessidades 

reais das organizações de saúde são uma das maiores barreiras identificadas para a 

melhoria da qualidade. O modelo de governance em saúde reflete valores e normas de 

uma sociedade, a cultura organizacional da organização de saúde e o sistema de saúde 

e político em que está integrado (WHO, 2014). A gestão das organizações de saúde 

defronta-se com a articulação e integração de todos estes componentes, a falta de 

autonomia e flexibilidade por parte do sistema de saúde global dificulta uma resposta 

rápida, eficaz, por vezes criativa e inovadora que os desafios constantes e emergentes 

requerem. A sustentabilidade financeira das organizações de saúde do SNS depende 

de um financiamento proporcional às suas necessidades e ao aumento da eficiência da 

própria organização (Simões et al., 2017). 

A política de recursos humanos deve ter em conta que os profissionais de saúde devem 

ser adequados ao nível científico e clínico, em quantidade e qualidade suficientes para 

as necessidades dos doentes. A instabilidade profissional, a falta de incentivos, os 

deficits ao nível da formação, os associados a fraco envolvimento, e a elevada 

rotatividade são fatores de risco para a qualidade da prestação de serviços e 
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consequentemente afeta negativamente os resultados de satisfação (profissionais e 

doentes) e resultados económico financeiros (OPSS, 2018).  

Para a melhoria da gestão e qualidade das organizações de saúde pode refletir-se no 

Value-Based System, um sistema verdadeiramente centrado no doente e das suas 

necessidades proposto por Porter (2010; 2014) onde se pretende maximizar o valor para 

os doentes, e consequentemente para todo o sistema, o que poderá levar a melhores 

resultados. O Value-Based System defende (1) organizar o atendimento em torno das 

condições de saúde do doente ou segmentos da população; (2) medir os resultados e 

custos por doentes; (3) implementar modelos de reembolso que recompensem os 

melhores resultados e a eficiência do atendimento; (4) integrar os sistemas, a prestação 

de cuidados regionais organizada em torno da correspondência entre prestador, 

tratamento e contexto; (5) desenvolver centros nacionais de excelência que atendam 

doentes extremamente complexos/ patologias especificas; (6) investir num sistema de 

tecnologia da informação projetado para apoiar os outros elementos do sistema.  

Para determinar o valor, as organizações devem identificar e contabilizar todos os 

gastos incluídos na prestação dos cuidados aos doentes ao longo do ciclo, incluindo 

gastos com profissionais, fornecedores, equipamento e instalações. Com a informação 

de gastos com os cuidados por doente é que se pode comparar com os resultados 

atingidos (Porter & Lee, 2013; Porter & Teisberg, 2006). O time-driven activity-based 

costing (TDABC) (Porter, 2014) permite às organizações de saúde reduzirem custos 

sem afetar negativamente os resultados de desempenho (por vezes até aumentando os 

resultados), através de melhor gestão dos recursos disponíveis, processos mais 

estandardizados, melhor articulação entre as tarefas e as competências dos 

profissionais, centralização dos serviços numa organização que leva maior custo-

efetividade, sistemas de informação integrados e melhor experiência, maior satisfação 

e melhores resultados em saúde do doente.  

Conclui-se que no processo de procura da qualidade e melhor desempenho das 

organizações de saúde são identificadas diversas barreiras relacionadas com a gestão, 

com os profissionais de saúde, com os doentes, com os sistemas de informação e 

tecnologia e com questões económicas e financeiras. Segundo a OMS (WHO, 2007) o 

fortalecimento dos sistemas de saúde passa pela integração, compreensão e gestão 

das principais barreiras e das boas práticas em cada uma das áreas e subsistemas. 

Kaplan et al. (2013) consideram que uma organização de saúde é constituída por 
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subsistemas, recursos e pessoas que têm como objetivo comum a melhoria da saúde. 

Para tal, defendem que os processos devem ser centrados nos doentes a nível da 

gestão do processo de planeamento, implementação e avaliação e deve promover-se 

uma cultura organizacional centrada numa liderança positiva e qualidade de 

comunicação que fortaleça as relações interpessoais e o trabalho em equipa. Os 

profissionais devem ser envolvidos e deve ser implementado um sistema de 

recompensas e incentivos baseado no desempenho. O investimento na formação e 

investigação, também é fundamental, de modo a permitir que as decisões ao nível da 

gestão e ao nível clínico sejam baseadas na evidência científica. 

O sistema de saúde português, o SNS e a lei de bases da saúde (Lei nº 48/1990, 1990; 

Lei nº 95/2019, 2019) apresentam princípios e estrutura que se enquadram na Teoria 

dos Sistemas e que permitem a compreensão, avaliação e melhoria dos Sistemas de 

Saúde, ao nível da gestão, da qualidade e do desempenho. Nesta perspetiva, para a 

melhor compreensão de um fenómeno complexo e multidimensional, como é o 

funcionamento das organizações de saúde portuguesas, devem incluir-se fatores da 

organização, fatores dos profissionais, fatores respeitantes aos doentes, assim como 

fatores sociais, culturais, económicos e políticos. Especificamente em relação aos atuais 

desafios dos Sistema de Saúde Português, verifica-se que a prestação de serviços de 

cuidados de saúde revela iniquidades na rede pública no território nacional. Seleciona-

se a falta de equidade no acesso à saúde, de visão estratégica das políticas, de 

autonomia da gestão, de proteção do risco financeiro e social, da eficiência e da 

prestação de contas e da responsabilização pelos resultados como os desafios mais 

prementes e com maior capacidade de mudança. 

Em síntese, salientam-se seis desafios do Sistema Nacional e Saúde: Desafio 1 – 

Político - políticas de saúde a médio/ longo prazo numa visão de qualidade, justiça social 

e investimento na manutenção e melhoramento do sistema de saúde; Desafio 2 – 

Gestão – seleção transparente/competências específica, autonomia e prestação de 

contas/responsabilização; Desafio 3 – Doentes – literacia em saúde, comunicação, 

capacitação e acesso aos cuidados de saúde; Desafio 4 - Recursos Humanos – 

adequação às necessidades (número e especialidade), formação contínua, incentivos 

baseados no desempenho e responsabilização; Desafio 5 – Transformação digital – a 

utilização de tecnologias de informação e comunicação na área da saúde, pode revelar-

se muito positiva para os doentes, para os profissionais, para a organização e para o 

funcionamento global dos serviços de saúde; Desafio 6 – Resultados – rigoroso e 
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realista estabelecimento de objetivos e metas (contratualização), antecipação e 

avaliação de resultados, gestão clínica e gestão do desempenho (Gaspar, 2020). 

6.4. LIMITAÇÕES  

Como principais limitações do estudo salientamos a fraca adesão dos profissionais de 

saúde no estudo 2 ao preenchimento do instrumento de recolha de dados quantitativos, 

mesmo tendo sido tomadas medidas metodológica para aumento da adesão, tais como 

envolvimento da administração e direção clínica dos hospitais, apresentação interna em 

sessão plenária do estudo e reforço à participação.  Essa baixa adesão pode ser devida 

à longa extensão do instrumento que demorava cerca de 30 minutos a preencher, à 

fraca expectativa que os profissionais tinham do impacto da sua participação e a sua 

relação com a administração e gestão. Verificou-se uma taxa de resposta muito mais 

elevada na organização C, que refletiu melhores resultados globais ao nível da 

qualidade e resultados. O fato do número de participantes total ter sido inferior ao 

esperado criou limitações ao nível da análise e tratamento de dados na proposta do 

modelo reduzido. Consequentemente a presente investigação propõe um instrumento 

mais pequeno (tempo de preenchimento médio de 10 minutos) para aumentar a taxa de 

participação em investigações futuras ou mesmo tornar mais exequível a utilização do 

modelo na avaliação e monitorização, sob a forma de uma ferramenta de diagnóstico 

das organizações de saúde. A amostra foi por conveniência e apenas incluiu 

organizações de saúde públicas o que limita a generalização dos resultados para o 

universo das organizações de saúde.  Seria desejável a continuidade da presente 

investigação aplicando a metodologia a uma amostra aleatória e representativa de 

organizações de saúde do SNS, de organizações de saúde públicas com gestão privada 

e organizações de saúde privadas. 

6.5. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS  

O presente estudo contribui para um conhecimento mais aprofundado dos fatores que 

influenciam a qualidade das organizações de saúde e respetivos resultados e produz 

recomendações para que as organizações de saúde façam face aos atuais desafios. 

Foi utilizada no estudo uma perspetiva sistémica, multidimensional e integradora para 

caracterizar e compreender os fatores, atores e respetivas relações e influências nas 

organizações de saúde do SNS, ao nível político, organizacional, dos recursos 

humanos, dos resultados associados aos profissionais, aos doentes e económico 
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financeiros. O estudo utilizou uma metodologia mista que, por isso foi mais robusta, 

recorrendo a métodos quantitativos e qualitativos, integrando a informação recolhida 

através de diversos métodos e multi-informantes.  

É conhecida a dificuldade dos investigadores na área da saúde ao nível da recolha de 

dados. O facto da presente investigação ter sido bem-sucedida a este nível pode ser 

explicado: por um lado porque se envolveu desde a fase inicial as administrações das 

organizações de saúde no estudo, por outro porque houve uma sensibilização junto das 

direções, chefias intermédias e dos profissionais e, por fim, porque os resultados e 

produtos do estudo podem ter impacto direto na avaliação e monitorização da qualidade 

e Sistema Integrado de Qualidade e Segurança das respetivas organizações de saúde.  

O estudo envolveu participantes de diferentes níveis das organizações de saúde o que 

viabilizou uma integração e triangulação da informação e, deste modo, compreender a 

perceção de cada um dos stakeholders permitindo identificar pontos de concordância e 

de discrepância.  

As entrevistas a especialistas e o painel delphi contaram com a participação de 

informadores privilegiados e com conhecimento e competências aprofundados acerca 

do SNS. 

Como produto temos um modelo compreensivo de diagnóstico dos fatores que 

influenciam os resultados nas organizações de saúde que permite um maior 

conhecimento dos sistemas e relações entre os sistemas e que pode servir de apoio à 

tomada de decisão, planeamento e implemento de melhorias nas organizações de 

saúde do SNS. Para a avaliação e monitorização regular das organizações de saúde do 

SNS foi estudado e proposto um modelo e método de avaliação integrado para avaliar 

o impacto do implemento das medidas de melhoria e consequentemente apoiar um 

processo de governance baseado na evidência. Além dos instrumentos de avaliação e 

monitorização, são apresentadas e discutidas recomendações e pistas para a ação para 

a melhoria contínua e sustentável das organizações de saúde do Sistema Nacional de 

Saúde.  

Salientam-se algumas implicações para a prática a partir dos resultados, das 

recomendações e dos produtos do presente estudo: ao nível político as Carta de 

Consenso construída pelos especialistas no exercício delphi identifica as maiores 

necessidades e apresenta propostas concretas consensuais para a melhoria da 
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qualidade e dos serviços prestados do SNS; ao nível da organização (administração e 

gestão) obteve-se a análise SWOT dos diferentes níveis das organizações de saúde e 

demonstrou-se a importância e impacto da cultura organizacional nos processos e nos 

resultados; ao nível dos profissionais ficou espelhada a relevância de envolver todos os 

profissionais, foram identificados grupos com necessidades e níveis de específicos e 

comprovou-se a relação da QV e dos riscos psicossociais do trabalho com outros 

processos e resultados das organizações de saúde; ao nível dos doentes verificou-se 

uma geral satisfação com o SNS especialmente com as organizações em estudo, no 

entanto, os tempos de espera e o envolvimento na tomada de decisão em relação à sua 

saúde são aspetos que carecem de melhorias segundo a perceção dos doentes.  

O principal contributo teórico do presente trabalho é o estudo aprofundado da Teoria 

Geral dos Sistemas nas organizações de saúde. Foram identificados, selecionados e 

estudados sistemas e subsistemas das organizações de saúde e analisados os tipos e 

força das influências entre os diferentes sistemas e subsistemas. O estudo permite 

verificar um perfil de organização de saúde que obteve indicadores mais positivos para 

todos fatores e para todos os níveis de análise. Outro contributo revelante é a relação 

estabelecida entre a cultura organizacional, os riscos psicossociais do trabalho e os 

resultados. E ainda, a relação entre os resultados de satisfação dos doentes e os 

resultados económico e financeiros.  

Como principal recomendação para gestores das organizações de saúde do SNS indica-

se:  

• Avaliar e monitorizar a qualidade e desempenho das organizações de 

saúde numa perspetiva sistémica e integrativa (integrando inputs, processos e 

outcomes) e de forma periódica; 

• Envolver de forma ativa todos os stakeholders no processo de avaliação 

e monitorização; 

• Os resultados das avaliações devem ser devolvidos e refletidos com 

todos os stakeholders (ou representantes), devem ser estabelecidos objetivos e 

metas especificas e realistas, e consequentemente planeadas, implementadas 

e avaliadas as mudanças necessárias e pré-estabelecidas; 

• Definir um número adequado de metas e a serem concretizadas em 

tempos bem calendarizados com uso de recursos realistas; 
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• Promover discussão entre gestores hospitalares, Ordem Profissionais 

na área da Saúde, associações de doentes e outras instituições que se 

considerem relevantes e partilha de melhores práticas entre as diferentes 

organizações do Sistema Nacional de Saúde; 

• Os gestores devem ter formação contínua na área da gestão em saúde 

e áreas relevantes para o melhor desempenho das suas funções; 

• Os gestores devem ter um papel ativo na sua gestão de desempenho 

com maior autonomia e responsabilização; 

• Estabelecer concertação e consensos com a tutela que permitam um 

planeamento estratégico a longo prazo nas diversas áreas (institucional, 

profissionais e doentes); 

• Estabelecer e comunicar de forma transparente e consistente a cultura 

organizacional;  

• Promover uma melhor comunicação e transparência entre os diferentes 

níveis hierárquicos e diferentes grupos profissionais;  

• Descentralizar as decisões a implementar através da promoção de 

maior formação, autonomia e responsabilização da gestão intermédia, 

generalizando a organização dos serviços em centros de responsabilidade; 

• Promoção de literacia em saúde junto de todos os stakeholders; 

• Promover uma articulação mais eficaz entre os diferentes níveis de 

prestação de cuidados;  

• Monitorização de eventos adversos e inesperados com o intuito de 

identificar pontos para melhoria organizacional; 

• Definir orçamentos para a saúde por serviço e dar autonomia às 

direções de serviço; 

• Promover locais de trabalho saudáveis (Healthy workplaces) através de 

melhorias das condições psicossociais de trabalho, promoção da saúde física, 

social e mental dos profissionais, como por exemplo proporcionar-lhes maior 

disponibilidade para atividades extra assistenciais entre as quais aquisição de 

habilitações na área da gestão, investigação e formação; 
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• Estratégia de recursos humanos que premeie o desempenho, incentivos 

de acordo com a avaliação do desempenho dos profissionais;  

• Envolver de forma ativa dos profissionais na respetiva gestão de 

desempenho; 

• Reconhecimento dos profissionais pela sua experiência e formação, 

valorização profissional por objetivos e autonomia de contratação nas 

organizações; 

• Promover ao nível dos profissionais uma melhoria a nível da 

comunicação e o trabalho em equipa, e da formação em contexto, para uma 

eficaz uniformização de procedimentos; 

• Promover uma atitude de redução de desperdício e racionalização dos 

recursos; 

• Melhoria na gestão dos recursos humanos disponíveis, por exemplo ter 

um gestor clínico do doente que articula com as especialidades necessárias; 

• Fomentar a utilização de tecnologia de informação para potenciar a 

gestão administrativa mais eficiente; 

• Maior investimento na humanização dos serviços; 

• Aumentar os tempos de comunicação entre o profissional e o doente 

permitindo aumentar a literacia, a satisfação e a segurança do doente; 

• Um maior investimento da E-Health, com modelos eficazes de 

telemedicina, tele enfermagem, com consultas, realização de exames 

complementares de diagnóstico e monitorização de doentes à distância; 

• Levantar necessidades de doentes, familiares e cuidadores e serviços; 

• Centralizar o sistema nas necessidades dos doentes, quanto às 

patologias predominantes e necessidades, quanto à sua literacia e importante 

aumentar a sua responsabilidade e deveres de doente; 

• Promover maior envolvimento das associações de doentes e 

comunidade;  

• Reforçar o investimento para manter o doente no domicílio não só no 

campo da saúde como social. 
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Como possíveis caminhos futuros de investigação propõe-se a utilização de análise 

multinível para analisar de outra perspetiva os efeitos diretos de fatores preditores sobre 

outros fatores do mesmo nível, assim como, os efeitos de interação entre fatores de 

níveis diferentes. Propõe-se, também, a utilização da versão reduzida do instrumento 

numa amostra de Centros Hospitalares, Hospitais, Centros de Saúde e Unidades de 

Saúde Familiar estratificada por região de saúde. Por fim, uma vez que a recolha de 

dados da fase quantitativa ocorreu nos meses exatamente antes do surgimento da 

Pandemia Covid-19 (novembro de 2019 a janeiro de 2020) seria muito interessante e 

pertinente avaliar os possíveis efeitos que esta situação excecional de saúde pública 

teve no Sistema Nacional de Saúde e nas respetivas dinâmicas entre os fatores dentro 

do mesmo nível e entre os níveis do sistema.  

 

  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   364 

  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   365 

REFERÊNCIAS 

Aguinis, H. (2009). An expanded view of performance management. In J. W. Smither & 

M. London (Eds.), Performance management: Putting research into practice (pp. 

1-43). Wiley.  

Aguinis, H., & Pierce, C. A. (2008). Enhancing the relevance of organizational. Behavior 

by embracing performance management research. Journal of Organizational 

Behavior, 29(1), 139-145. doi: 10.1002/job.493  

Aguinis, H., & Solarino, A. (2019). Transparency and replicability in qualitative research: 

The case of interview with elite informants. Strategic Management Journal, 1-25. 

doi:10-1002/smj.3015 

Aguinis, H., Joo, H., & Gottfredson, R. K. (2011). Why we hate performance 

management – na why we should love it. Business Horizons, 54, 503-507. 

10.1016/j.bushor.2011.06.001 

Albertsen, K., Rugulies, R., Grade, A. H., & Burr, H. (2010). The effect of the work 

environment and performance-based self-esteem on cognitive stress symptoms 

among Danish knowledge workers. Scandinavian Journal of Public Health, 38, 

81-89. doi:10.1177/1403494809352104 

Alpern, R., Canavan, M. E., Thompson, J. T., McNatt, Z., Tatek, D., Lindfield, T., & 

Bradley, E. H. (2013). Development of a Brief Instrument for Assessing 

Healthcare Employee Satisfaction in a Low-Income Setting. PLoS ONE 8(11): 

e79053. doi:10.1371/journal.pone.0079053 

An, J., Yom, Y., & Ruggiero, J. S. (2011). Organizational culture, quality of work life, and 

organizational effectiveness in Korean university hospitals. Journal of 

Transcultural Nursing, 22(1), 22-30. doi:10.1177/1043659609360849 

Andersen, S. C. (2005). How to Improve the Outcome of State Welfare Services. 

Governance in A Systems-Theoretical Perspective. Public Administration, 83(4), 

891-907. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   366 

Anderson, B. R. (2016). Improving health care by embracing Systems Theory. The 

Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 152(2), 593-594. 

doi:10.1016/j.jtcvs.2016.03.029 

Applebaum, E., Bailey, T., Berg, P., & Kalleberg, A. (2000). Manufacturing Advantage: 

Why high-performance work systems pay off. ILR Press. 

Asante, J. O., Li, M. J., Liao, J., Huang, Y. X., & Hao, Y. T. (2019). The relationship 

between psychosocial risk factors, burnout and quality of life among primary 

healthcare workers in rural Guangdong province: a cross-sectional study. BMC 

Health Services Research, 19(447). doi:10.1186/s12913-019-4278-8 

Ashton, T. (2015). Measuring health system performance: a new approach to 

accountability and quality improvement in New Zealand. Health Policy, 119(8), 

999-1004. doi:10.1016/j.healthpol.2015.04.012 

Atkinson, C. & Sandiford, P. (2015). An exploration of older worker flexible working 

arrangements in smaller firms: Older worker FWA. Human Resource 

Management Journal. 10.1111/1748-8583.12074. 

Bakker, A. B., Demerouti, E., & Sanz-Vergel, A. I. (2014). Burnout and Work 

Engagement: The JD-R Approach. Annual Review of Organizational Psychology 

and Organizational Behavior, 1, 389-411. 10.1146/annurev-orgpsych-031413-

091235 

Bandyopadhyay, G., & Srivastava, K. B. L. (2017). Determinants of psychological well-

being and its impact on mental health and employee engagement. Indian Journal 

of Health and Well-being, 8(4), 250-257. 

Barrena-Martínez, J., López-Fernández, M., & Romero-Fernández, P. M. (2019). 

Towards a configuration of socially responsible human resource management 

policies and practices: Findings from an academic consensus. The International 

Journal of Human Resource Management, 30(17), 2544-2580. 

doi:10.1080/09585192.2017.1332669 

Barros, P.P. (2017). A quick and selected overview of the expert panel on effective ways 

of investing in health. Archives of Public Health, 75(49). 

doi:https://doi.org/10.1186/s13690-017-0219-3 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   367 

Barros, P. P. (2017). Competition policy for health care provision in Portugal. Health 

Policy, 121(2): 141-148. doi:10.1016/j.healthpol.2016.12.005 

Bauer, G. F., Huber, C. A., Jenny, G. J., Müller, F., & Hämmig, O. (2009). Socioeconomic 

status, working conditions and self-rated health in Switzerland: explaining the 

gradient in men and women. International journal of public health, 54(1), 23-30. 

doi:10.1007/s00038-008-7077-2 

Bentler, P. M. (1990). Comparative fit indexes in structural models. Psychological 

Bulletin, 107(2), 238-246. doi:10.1037/0033-2909.107.2.238 

Berghofer, A., Göckler, D.G., Sydow, J., Auschra, C., Wessel, L. & Gersch, M. (2020), 

"The German health care Innovation Fund – An incentive for innovations to 

promote the integration of health care", Journal of Health Organization and 

Management, 34(8): 915-923. doi:10.1108/JHOM-05-2020-0180 

Bertalanffy, L. V. (1975). Teoria Geral dos Sistemas (2a ed.). Vozes. 

Bielecki, A., & Stocki, R. (2010). Systems theory approach to the health care organization 

on national level. Cybernetics and Systems: An International Journal, 41(7), 489-

507. doi:10.1080/01969722.2010.511533 

Bititci, U., Ackermann, F., Ates, A., Davides, J., Gibb, S., Macbryde, J., Mackay, D., 

Maguire, C., Van der Meer, R., Shafti, F., & Bourne, M. (2010). Managerial 

processes: an operations management perspective towards dynamic 

capabilities. Production Planning & Control, 22(2), 157-173.  

Blanchard, C., Baker, A., Perreault, D., Mask, L. & Tremblay, M. (2019), "The importance 

of keeping employees satisfied: Three prevailing factors for health organization 

leaders", Journal of Health Organization and Management,34 (1): 23-39. 

doi:10.1108/JHOM-04-2019-0084 

Bleich, S. N., Özaltin, E., Murray, C. J. L. (2009). How does satisfaction with the health-

care system relate to patient experience?. Bulletin of the World Health 

Organization, 87(4), 271-278. doi:10.1590/S0042-96862009000400012 

Bloom, N., Propper, C., Seiler, S., & Van Reenen, J. (2010). The Impact of Competition 

on Management Quality: Evidence from Public Hospitals. Review of Economic 

Studies, 82(2). doi:10.1093/restud/rdu045 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   368 

BMJ 2018: k2014.Braithwaite, J., Hibbert, P., Blakely, B., Plumb, J., Hannaford, N., Long, 

J. C., & Marks, D. (2017). Health system frameworks and performance indicators 

in eight countries: A comparative international analysis. SAGE Open Medicine, 

5, 1-10. doi:10.1177/2050312116686516 

BNQ. (2018). Psychological health and safety in the workplace: prevention, promotion, 

and guidance to staged implementation. Bureau de normalization du Québec.  

Bogner, A., Littig, B. & Menz, W. (2018). Generating qualitative data with experts and 

elites. In U. Flick (Eds.), The sage handbook of qualitative data collection (pp. 

652-665). SAGE.  

Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2009). Introduction: Expert interviews – An introduction 

to a new methodological debate. In A. Bogner, B. Littig, & W. Menz, (Eds.), 

Interviewing experts (pp. 1-13). Palgrave Macmillan. 

Bonde, J. P. (2008). Psychosocial factors at work and risk of depression: A systematic 

review of the epidemiological evidence. Occupational & Environmental Medicine, 

65(7), 438-445. doi:10.1136/oem.2007.038430 

Boon, C., Hartog, D. N., & Lepak, D. P. (2019). A systematic review of human resource 

management systems and their measurement. Journal of Management, 45(6), 

2498-2537. doi:10.1177/0149206318818718 

Boulkedid, R., Abdoul, H., Loustau, M., Sibony, O. & Alberti, C. (2011). Using and 

reporting the Delphi Method for selecting healthcare quality indicators: a 

systematic review. PloS ONE 6(6): e20476. doi:10.1371/journal.pone.0020476. 

Bourgeault, I., Dingwall, R., & de Vries, R. (2010). The SAGE Handbook of Qualitative 

Methods in Health Research. SAGE. 

Bowling, N. A., Escheman, K. J., & Wang, Q. (2010). A meta-analytic examination of the 

relationship between job satisfaction and subjective well-being. Journal of 

Occupational and Organizational Psychology, 83, 915-934. 

doi:10.1348/096317909X478557 

Boxall, P. (2013). Mutuality in the management of human resources: assessing the 

quality of alignment in employment relationships. Human Resource Management 

Journal, 23(1). doi:10.1111/1748-8583.12015 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   369 

Boxall, P., Guthrie, J. P., & Paauwe, J. (2016). Editorial introduction: Progressing our 

understanding of the mediating variables linking HRM, employee well-being and 

organisational performance. Human Resource Management Journal, 26(2), 103-

111. doi:10.1111/1748-8583.12104 

Boxall, P., Purcell, J., & Wright, P. M. (2007). The Oxford Handbook of Human Resource 

Management. Oxford University Press. 

Bradley, E. H., Curry, L. A., & Devers, K. J. (2007). Qualitative data analysis for health 

services research: developing taxonomy, themes, and theory. Health services 

research, 42(4), 1758-1772. doi:10.1111/j.1475-6773.2006.00684.x 

Bradley, E., Taylor, L. & Cuellar, C. (2015). Management matters: A leverage point for 

health systems strengthening in global health. International Journal Health Policy 

Management, 4(7), 411-415. doi:10.15171/IJHPM.2015.101 

Braithwaite, J. (2014). Changing how we think about healthcare improvement. BMJ 361. 

doi:10.1136/bmj.k2014  

Braithwaite, J., Ludlow, K., Churruca, K., James, W., Herkes, J., McPherson, E., Ellis, 

L.A. & Long, J.C. (2019), "Systems transformation: learning from change in 60 

countries", Journal of Health Organization and Management, 34(3): 237-253. 

doi:10.1108/JHOM-01-2019-0018 

Breevaart, K., Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2014). Daily self-management and 

employee work engagement. Journal of Vocational Behavior, 84(1), 31-38. 

doi:10.1016/j.jvb.2013.11.002. 

Bronfenbrenner, U. (2005). Making human beings human: Bioecological perspectives on 

human development. Sage Publications. 

Brown, A. (2020), "Communication and leadership in healthcare quality governance: 

Findings from comparative case studies of eight public hospitals in Australia", 

Journal of Health Organization and Management, 34(2): 144-161. 

doi:10.1108/JHOM-07-2019-0194 

Bryson, J., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public Value Governance: Moving 

Beyond Traditional Public Administration and the New Public Management. 

Public Administration Review, 74(4), 445-456. doi:10.1111/puar.12238 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   370 

Burke, W. W., & Litwin, G. H. (1992). A causal model of organizational performance and 

change. Journal of Management, 18(3), 523-545. 

doi:10.1177/014920639201800306 

Burton, J. (2010). WHO healthy Workplaces Framework and Model: Background and 

Supporting Literature and Practice. World Health Organization.  

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2011). Diagnosing and changing organizational culture: 

Based on the competing values framework (Rev. ed.). Jossey-Bass.  

Cameron, K., & Quinn, R. (1999). Diagnosing and changing organizational culture. 

Based on the competing values framework. Jossey-Bass.  

Campbell, J. & Wiernik, M. (2015). The Modeling and Assessment of work performance. 

The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 

2, 47-74. doi:10.1146/annurev-orgpsych-032414-111427 

Campo, M. A., Weiser, S., & Koenig, K. L. (2009). Job strain in physical therapists. 

Physical Therapy, 89(9), 946-956. doi:10.2522/ptj.20080322 

Canavarro, M. C., Simões, M. R., Vaz Serra, A., Pereira, M., Rijo, D., Quartilho, M. J., ... 

Carona, C. (2007). Instrumento de avaliação da qualidade de vida da 

Organização Mundial de Saúde: WHOQOL-Bref. In M. Simões, C. Machado, M. 

Gonçalves, & L. Almeida (Eds.), Avaliação psicológica: Instrumentos validados 

para a população portuguesa (pp. 77-100). Quarteto Editora.  

Caroço, J., & Faia Correia, M. (2012). Práticas de Gestão de Recursos Humanos e 

Satisfação no Trabalho: Papel Mediador da Motivação e Comprometimento 

Organizacional. Organizações e Trabalho, 37-38, 41-60. 

Caronna, C. (2010). Why use qualitative methods to study health care organizations? 

Insights from multi-level case studies. In I. Bourgeault; R. Dingwall, & R. de Vries. 

The SAGE Handbook of Qualitative Methods in Health Research (pp. 71-87). 

SAGE.  

Cerigo, H., & Quesnel-Vallée, A. (2020). Systematic mixed studies reviews: leveraging 

the literature to answer complex questions through the integration of quantitative 

and qualitative evidence. International Journal of Public Health, 65(5), 699-703. 

doi:10.1007/s00038-020-01386-3  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   371 

Chanturidze, T., & Obermann, K. (2016). Governance in Health – The Need for 

Exchange and Evidence Comment on "Governance, Government, and the 

Search for New Provider Models". International Journal of Health Policy and 

Management (IJHPM), 5(8), 507-510. doi:10.15171/ijhpm.2016.60 

Chatman, J. A., & Cha, S. E. (2003). Leading by Leveraging Culture. California 

Management Review, 45(4). doi:10.2307/41166186 

Chatman, J. A., & Jehn, K. A. (1994). Assessing the relationship between industry 

characteristics and organizational culture: How different can you be? Academy 

of Management Journal, 37(3), 522-553. doi:10.2307/256699 

Chikere, C. C., & Nwoka, J. (2015). The systems theory of management in modern day 

organizations-a study of Aldgate congress resort limited Port Harcourt. 

International Journal of Scientific and Research Publications, 5(9), 1-7. 

Chirico, F. (2017). The forgotten realm of the new and emerging psychosocial risk 

factors. Journal of Occupational Health, 59(5), 433-435. doi:10.1539/joh.17-

0111-OP 

Chuang, S., & Inder, K. (2009). An effectiveness analysis of healthcare systems using a 

systems theoretic approach. BMC Health Services Research, 9(1), 195. 

doi:10.1186/1472-6963-9-195 

Chuang, S., Inder, K. (2009). An effectiveness analysis of healthcare systems using a 

systems theoretic approach. BMC Health Serv Res 9, 195. doi:10.1186/1472-

6963-9-195 

Clarkson, J., Dean, J., Ward, J., Komashie, A. & Bashford, T. (2018).  A systems 

approach to healthcare: from thinking to -practice Future Healthcare Journal 

5(3):151-155. doi:10.7861/futurehosp.5-3-151. 

Cliff, B. (2012). The evolution of patient-centered care. Journal of Healthcare 

Management, 57(2), 86-88. 

Collin, J. (2010). Qualitative Contributions to the study of health professionals and their 

work. In I. Bourgeault; R. Dingwall, & R. de Vries (Eds.), The SAGE Handbook of 

Qualitative Methods in Health Research (pp. 53-70). SAGE. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   372 

Cordon, C. P. (2013). System theories: An overview of various system theories and its 

application in healthcare. American Journal of Systems Science, 2(1), 13-22. 

doi:10.5923/j.ajss.20130201.03 

Cox, T., & Griffiths, A. (2005). The nature and measurement of work-related stress: 

theory and practice. doi:https://doi.org/10.1201/9781420055948.ch19 

Cox, T., Griffiths, A., & Rial-Gonzalez, E. (2000). Research on work related stress. Office 

for Official Publications of the European Agency for Safety and Health at Work. 

Crispim, S., & Lugoboni, L. (2012). Avaliação de desempenho organizacional: Análise 

comparativa dos modelos teóricos e pesquisa de aplicação nas Instituições de 

Ensino Superior da Região Metropolitana de São Paulo. Revista Portuguesa e 

Brasileira de Gestão, 11(1), 41-54. 

Crocce Carlotto, P. A., Cruz, R. M., Guilland, R., da Rocha, R. E. R., Dalagasperina, P., 

& Ariño, D. O. (2019). Riscos psicossociais relacionados ao trabalho: 

perspectivas teóricas e conceituais. Revista Interamericana de Psicología 

Ocupacional, 37(1), 52-70. doi:10.21772/ripo.v37n1a04 

Cruz, S. G., & Ferreira, M. M. F. (2015). Perceção de cultura organizacional e de gestão 

do conhecimento em hospitais com diferentes modelos de gestão. Revista de 

Enfermagem Referência, 5, 75-83. doi:10.12707/RIV14065 

Dauber, D., Fink, G., & Yolles, M. (2012). A Configuration Model of Organizational 

Culture. SAGE Open, 1-16. doi:10.1177/2158244012441482 

Day-Duro, E., Lubitsh, G. & Smith, G. (2020), "Understanding and investing in healthcare 

innovation and collaboration", Journal of Health Organization and Management, 

34 (4): 469-487. doi:10.1108/JHOM-07-2019-0206 

De Been, I., Van der Voordt, T., & Haynes, B. (2017). Productivity. In P. A. Jensen & T. 

Van der Voordt (Eds.), Facilities Management and Corporate Real Estate 

Management as Value Drivers: How to Manage and Measure Adding Value (pp. 

140-154). Routledge.  

De Meyrick, J. (2003). The Delphi method and health research. Health Education, 

103(1), 7-16. doi:10.1108/09654280310459112 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   373 

DeVellis, R. F. (1991). Applied social research methods series, Vol. 26. Scale 

development: Theory and applications. Sage Publications, Inc. 

Diener, E., & Seligman, M. E. (2004). Beyond Money: Toward an Economy of Well-

Being. Psychological Science in the Public Interest, 5(1), 1-31. 

doi:10.1111/j.0963-7214.2004.00501001.x 

Dillman, D. A. (2007). Mail and internet surveys: The tailored design method. John Wiley 

& Sons. 

Direção-Geral da Saúde. (2015). Estudo de Satisfação dos Utentes do Sistema de 

Saúde Português. Direção-Geral da Saúde, Ministério da Saúde. 

Direção-Geral da Saúde. (2015). Fatores de risco/riscos psicossociais no local de 

trabalho. Direção-Geral da Saúde, Ministério da Saúde. 

Dollard, M. F. Skinner, N., Tuckey, M. R., & Bailey, T. (2007). National surveillance of 

psychosocial risk factors in the workplace: An international overview. Work & 

Stress, 21(1), 1-29. doi:10.1080/02678370701254082 

Doyle, J., Graves, J. & Gruber, J. (2017). Evaluating measures of hospital quality. 

National Bureau of Economic Research.  

Duggan, M., Gruber, J. & Vabson, B. (2015). The efficiency consequences of health care 

privatization: evidence from medicare advantage exits. National Bureau of 

Economic Research. 

Dussault, G., & Dubois, C. (2003). Human resources for health policies: A critical 

component in health policies. Human Resources for Health, 1(1). 

doi:10.1186/1478-4491-1-1 

Early, J. (2016). Health is more than healthcare: It´s time form a social ecological 

approach. Journal of Nursing and Health studies, 1(1). doi:10.21767/2574-

2825.100002 

Eddy, P., Wertheim, E. H., Kingsley, M., & Wright, B. J. (2017). Associations between 

the effort-reward imbalance model of workplace stress and indices of 

cardiovascular health: A systematic review and metaanalysis. Neuroscience and 

Biobehavioral Reviews, 83, 252-266. doi:10.1016/j.neubiorev.2017.10.025 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   374 

Edwards, D. & Burnard, P. (2003). A Systematic Review of the Effects of Stress and 

Coping Strategies Used by Occupational Therapists Working in Mental Health 

Settings. British Journal of Occupational Therapy, 66(8), 345-355. 

doi:10.1177/030802260306600803 

Egger, D., Lipson, D., Adams, C. (2000). Achieving the Right Balance: The Role of 

Policy-Making Processes in Managing Human Resources for Health Problems. 

World Health Organization.  

Engelke, H., Mauksch, S., Darkow, I. L., & von der Gracht, H. A. (2015). Opportunities 

for social enterprise in Germany - Evidence from an expert survey. Technological 

Forecasting and Social Change, 90, 635–646. 

Erdogan, B., & Enders, J. (2007). Support from the top: Supervisors perceived 

organizational support as a moderator of leader-member exchange to satisfaction 

and performance relationships. Journal of Applied Psychology, 92(2), 321-330. 

doi:10.1037/0021-9010.92.2.321 

Eriksson, M., Ghazinour, M., & Hammarström, A. (2018). Different uses of 

Bronfenbrenner’s ecological theory in public mental health research: what is their 

value for guiding public mental health policy and practice? Social Theory & 

Health, 16, 414-433. doi:10.1057/s41285-018-0065-6. 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2007). Expert forecast on 

emerging psychosocial risks related to occupational safety and health. 

Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/7807118 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2009). OSH in figures: 

Stress at work - facts and figures. Office for Official Publications of the European 

Communities. 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2012). Drivers and Barriers 

for Psychosocial Risk Management: An analysis of findings of the European 

survey of enterprises on new and emerging risks. Publications Office of the 

European Union. https://osha.europa.eu/en/publications/reports/drivers-barriers-

psychosocial-risk-management-esener/view 

https://journals.sagepub.com/author/Edwards%2C+Deborah
https://journals.sagepub.com/author/Burnard%2C+Philip
https://doi.org/10.1177%2F030802260306600803


Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   375 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2013). Well-being at work: 

Creating a positive work environment. Publications Office of the European Union. 

European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) (2017). Work-related 

musculoskeletal disorders: Back to work report. European Agency for Safety and 

Health at Work. 

European Agency on Safety and Health at Work. (2007). Expert Forecast on Emerging 

Psychosocial Risks Related to Occupational Safety and Health. European 

Communities. 

European Commission (2011). Report on the implementation of the European social 

partners’ Framework Agreement on Work-related Stress. European Comission. 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) 

(2008). Annual Report 2007. European Foundation for the Improvement of Living 

and Working Conditions. 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) 

(2011). Links between quality of work and performance. European Foundation 

for the Improvement of Living and Working Conditions.  

Eurostat (2006). Eurostat Metadata in SDDS format: Eurostat. 

Eurostat (2018). Healthy life years statistics: Eurostat. - 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Healthy_life_years_ 

statistics, 23/4/2018 

Faia Correia, M., Campos e Cunha, R., & Scholten, M. (2013). Impact of M&As on 

Organizational Performance: The Moderating Role of HRM Centrality. European 

Management Journal, 31, 323-332. doi:10.1016/j.emj.2013.01.004 

Farnacio, Y., Pratt, M. E., Marshall, E. G., & Graber, J. M. (2017). Are Workplace 

Psychosocial Factors Associated with Work-Related Injury in the US Workforce?: 

National Health Interview Survey, 2010. Journal of Occupational and 

Environmental Medicine, 59(10), 164-171. doi:10.1097/JOM.0000000000001143 

Felstead, A., Gallie, D., & Green, F. (2015). Unequal Britain at Work. Oxford University 

Press. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   376 

Fenton, J. J., Jerant, A. F., Bertakis, K. D., & Franks, P. (2012). The cost of satisfaction: 

a national study of patient satisfaction, health care utilization, expenditures, and 

mortality. Archives of internal medicine, 172(5), 405-411. 

Fernandes, C., & Pereira, A. (2016). Exposição a fatores de risco psicossocial em 

contexto de trabalho: revisão sistemática. Revista de Saúde Pública, 50(24). 

doi:10.1590/S1518-8787.2016050006129 

Ferrinho, P., Dramé, M., Biai, S., Lopes, O., Sousa, F. d. Jr., & Van Lerberghe, W. (2013). 

Perceptions of the usefulness of external support to immunization coverage in 

Guinea-Bissau: a Delphi analysis of the GAVI-Alliance cash-based support. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 46(1), 7-14. 

doi:10.1590/0037-868216612013 

Flick, U. (2006). Introduction to qualitative research (3th ed.). Sage Publications. 

Fontenot, S. F. (2014). Will patients’ happiness lead to better health? The ACA and 

reimbursements. Physician Leadership Journal, 1(1), 28-31. 

Fortes, C. & Araújo, A. (2019). Check list para tradução e adaptação transcultural de 

questionários em saúde. Cadernos de saúde coletiva, 27(2), 202-209. 

doi:10.1590/1414-462x201900020002 

Fuss, I., Nübling, M., Hasselhorn, H. M., Schwappach, D., & Rieger, M. A. (2008). 

Working conditions and Work-Family Conflict in German hospital physicians: 

psychosocial and organisational predictors and consequences. BMC Public 

Health, 8(353). doi:10.1186/1471-2458-8-353 

Gaspar, T. & Correia, M. F. (2020). O Futuro das Organizações e da Qualidade de Vida 

no Trabalho. In Matos, M. G. (Ed.), O Futuro de quase tudo (pp.73-88). Ordem 

dos Psicólogos Portugueses. 

Gaspar, T. (2020). O Futuro da Gestão, Qualidade e Desempenho dos Sistemas de 

Saúde. In Matos, M.G. (Ed.), O Futuro de quase tudo (pp.109-131). Ordem dos 

Psicólogos Portugueses. 

Gaspar, T., & Torres, I. (2015). Fatores psicossociais e profissionais promotores de 

qualidade de vida no processo de reforma e envelhecimento ativo. Estudo de 

envelhecimento ativo. Universidade Lusíada de Lisboa. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   377 

Gaspar, T., Cabrita, T., Rebelo, A., & Matos M. (2017). Psychological and Social Factors 

That Influence Quality of Life: Gender, Age and Professional Status Differences. 

Psychology Research, 7(9), 489-498. doi:10.17265/2159-5542/2017.09.003 

Gaspar, T., Domingos, M., & Matos, M. (2017). Psychological and social factors that 

influence quality of life in aging people with and without chronic diseases. Journal 

of Psychology and Behavioural Science, 5(2), 9-16. 

doi:https://doi.org/10.15640/jpbs.v6n2a2 

Gaspar, T., Gómez-Baya, D., Torres, I., Cerqueira, Correia, M. F., & Matos, M. G. (2020). 

Impacto dos fatores psicossociais de risco na qualidade de vida da população no 

processo de reforma. [Em preparação] 

Gaspar, T., Raimundo, M., Cabrita, T. & Domingos, M. (2020). Qualidade de Vida no 

Processo de Envelhecimento: Estudo das Funções neuropsicológicas, Estilo de 

Vida e Hábitos de Sono. Edições Lusiada.  

Gauld, R. & Horsburgh, S. (2020), "Did healthcare professional perspectives on the 

quality and safety environment in New Zealand public hospitals change from 

2012 to 2017?", Journal of Health Organization and Management, 34(7): 775-

788. doi:10.1108/JHOM-11-2019-0331 

Ghali, B.A.A., Habeeb, L.M., & Hamzah, K.D. (2018). Self-Management and its Relation 

to Organizational Excellence. International Journal of Engineering & Technology, 

7(4), 47-50. doi:10.14419/ijet.v7i4.7.20378 

Gholami, A., Jahromi, L. M., Zarei, E., & Dehghan, A. (2013). Application of WHOQOL-

BREF in Measuring Quality of Life in Health-Care Staff. International journal of 

preventive medicine, 4(7), 809–817. 

Gilbert-Ouimet, M., Trudel, X., Brisson, C., Milot, A., & Vézina, M. (2014). Adverse effects 

of psychosocial work factors on blood pressure: systematic review of studies on 

demand-control-support and effort-reward imbalance models. Scandinavian 

journal of work, environment & health, 40(2), 109-132. doi:10.5271/sjweh.3390 

Greer, S., Wismar, M., & Figueras, J. (2016). Introduction: strengthening governance 

amidst changing governance. In S. Greer, M. Wismar & J. Figueras (Eds.), 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   378 

Strengthening Health System Governance – better policies, stronger 

performance (pp. 3-26). Open University Press. 

Griffith, J. R. (2015). Understanding high-reliability organizations: Are Baldrige recipients 

models?. Journal of Healthcare Management, 60(1), 44-61. 

Grisham, T. (2009). The Delphi technique: a method for testing complex and multifaceted 

topics. International Journal of Managing Projects in Business, 2(1), 112-130. 

doi:10.1108/17538370910930545 

Grosch, J. W., Caruso, C. C., Rosa, R. R., & Sauter, S. L. (2006). Long hours of work in 

the US: associations with demographic and organizational characteristics, 

psychosocial working conditions, and health. American journal of industrial 

medicine, 49(11), 943-952. doi:10.1002/ajim.20388 

Grote, G., & Guest, D. (2017). The case for reinvigorating quality of working life research. 

Human Relations, 70(2). doi:10.1177/0018726716654746 

Guest, D. (2001). Human resource management: When research confronts theory. The 

International Journal of Human Resource Management, 12(7), 1092-1106. 

doi:10.1080/09585190110067837 

Guest, D. E. (1987). Human resource management and industrial relations. Journal of 

Management Studies, 24(5), 503-521. doi:10.1111/j.1467-6486.1987.tb00460.x 

Guest, D. E. (1999). Human resource management ‐ the workers' verdict. Human 

Resource Management Journal, 9(3), 5-25. doi:10.1111/j.1748-

8583.1999.tb00200.x 

Guest, D. E. (2002). Human Resources Management, corporate performance and 

employee wellbeing: building the worker into HRM. The Journal of Industrial 

Relations, 44(3), 335-358. doi:10.1111/1472-9296.00053 

Guest, D. E. (2017). Human resource management and employee well‐being: towards a 

new analytic framework. Human Resource Management Journal, 27(1), 22-38. 

doi:10.1111/1748-8583.12139 

Guest, D. E., & Conway, N. (2001). Public and private sector perspectives on the 

psychological contract. CIPD. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   379 

Guest, D. E., & Peccei, R. (2001). Partnership at Work: Mutuality and the Balance of 

Advantage. BJIR An International Journal of Employment Relations, 39(2). 

doi:10.1111/1467-8543.00197 

Guest, D., Paauwe, J., & Wright, P. (2013). HRM and Performance: Achievements and 

Challenges. Wiley. ISBN: 978-1-405-16833-5 

Guest, G., & Namey, E. (2015).  Public health research methods. SAGE Publications.  

Hackett, S., Masson, H., & Philipps, S. (2006). Exploring consensus in practice with 

youth who are sexually abusive: Findings from a Delphi study of practitioner views 

in the United Kingdom and the Republic of Ireland. Child Maltreatment, 11(2), 

146-156. doi:10.1177/1077559505285744 

Hannigan, B., Edwards, D., & Burnard, P. (2004). Stress and stress management in 

clinical psychology: Findings from a systematic review. Journal of Mental Health, 

13(3), 235-245. doi:10.1080/09638230410001700871 

Harris, C., Cortvriend, P., & Hyde, P. (2007). Human resource management and 

performance in healthcare organisations. Journal of Health, Organisation and 

Management, 21(4-5), 448-459. doi:10.1108/14777260710778961 

Hartog, D., Boon, C., Verburg, R. & Croon, M. (2013). HRM, Communication, 

Satisfaction, and Perceived Performance A Cross-Level Test. Journal of 

Management, 39(6), 1637-1665. doi:10.1177/0149206312440118 

Hatch, M. J., & Cunliffe, A. L. (2006). Organization Theory: Modern, Symbolic, and 

Postmodern Perspectives (2a ed.). Oxford University Press. 

Health Research & Educational Trust (HRET) (2015). Redefinig the H case studies. 

Health Research & Educational Trust. 

Heffernan, M., & Dundon, T. (2016). Cross‐level effects of high‐performance work 

systems (HPWS) and employee well‐being: the mediating effect of organisational 

justice. Human Resource Management Journal, 26(2). doi:10.1111/1748-

8583.12095 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   380 

Hoff, T. J., & Witt, L. C. (2000). Exploring the use of qualitative methods in published 

health services and management research. Medical Care Research and Review, 

57(2), 139-160. doi:10.1177/107755870005700201 

Holst, G. J., Paarup, H. M., & Baelum, J. (2012). A cross-sectional study of psychosocial 

work environment and stress in the Danish symphony orchestras. International 

Archives of Occupational and Environmental Health, 85(6), 639-649. 

doi:10.1007/s00420-011-0710-z 

Homburg, C. & Pflesser, C. (2000). A Multiple-Layer Model of Market-Oriented 

Organizational Culture. Journal of Marketing Research, 37(4), 449-462. 

doi:10.1509/jmkr.37.4.449.18786 

Homer, J. B., & Hirsch, G. B. (2006). System dynamics modeling for public health: 

background and opportunities. American journal of public health, 96(3), 452-458. 

doi:10.2105/AJPH.2005.062059 

Hong, Q. & Pluye, P. (2018). A conceptual framework for critical appraisal in systematic 

mixed studies reviews. Journal of Mixed Methods Research, 13(4), 446-460. 

doi:10.1177/1558689818770058 

Horst, D. J., Broday, E. E., Bondarick, R., Serpe, L. F., & Pilatti, L. A. (2014). Quality of 

Working Life and Productivity: An Overview of the Conceptual Framework. 

International Journal of Managerial Studies and Research, 2(5), 87-98. 

Houghton, J. D., & Neck, C. P. (2002). The revised self-leadership questionnaire: Testing 

a hierarchical factor structure for self-leadership. Journal of Managerial 

Psychology, 17(8), 672-691. doi:10.1108/02683940210450484 

Hu, L.-t., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure 

analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation 

Modeling, 6(1), 1-55. doi:10.1080/10705519909540118 

Hugo, G., Luszcz, M., Carson, M., Hinsliff, J., Edwards, P., Barton, C., & King, P. (2009). 

State of ageing in South Australia: A summary of a report to the South Australian 

office for the ageing. Department for Families and Communities Government of 

South Australia. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   381 

Hunt, P. (2016). Interpreting the International Right to Health in a Human Rights-Based 

Approach to Health. Health and human rights, 18(2), 109–130. 

Huselid, M. A. (2017). The impact of human resource management practices on 

turnover, productivity and corporate financial performance. Academy of 

Management Journal, 38(3). doi:10.5465/256741 

Ilies, R., Aw, S. S. Y., & Lim, V. K. G. (2016). A Naturalistic Multilevel Framework for 

Studying Transient and Chronic Effects of Psychosocial Work Stressors on 

Employee Health and Well-Being. Applied Psychology, 65(2). 

doi:10.1111/apps.12069 

Ingram, T. & Glod, W. (2016). Talent Management in Healthcare Organizations - 

Qualitative Research Results. Procedia Economics and Finance, 39, 339-346. 

doi:10.1016/S2212-5671(16)30333-1 

Institute of Medicine (IOM) (2001). Crossing the Quality Chasm: A New Health System 

for the 21st Century. National Academies Press. 

International Labour Organization (2017). Work-related Stress and Psychosocial Risks. 

(P. and D. B. (PRODOC) of the I. Document and Publications Production, Ed.) 

(8th ed.). Geneva: International Labour Office. 

http://www.ilo.org/actrav/info/international-journal-labour-

research/WCMS_551796/lang--en/index.htm 

International Labour Organization. (1984). Psychosocial Factors At Work: Recognition 

and Control. Safety and Health, 13. doi:10.1016/S1090-3801(09)60542-5 

Ioannou, P., Katsikavali, V., Galanis, P., Velonakis, E., Papadatou, D., & Sourtzi, P. 

(2015). Impact of Job Satisfaction on Greek Nurses' Health-Related Quality of 

Life. Safety and Health at Work, 6(4), 324-328. doi:10.1016/j.shaw.2015.07.010 

Jackson, B.N., Purdy, S.C. & Cooper Thomas, H.D. (2020), "Becoming an expert: highly-

experienced allied health professionals' relationships with their work", Journal of 

Health Organization and Management, 31(2): 709-724. doi:10.1108/JHOM-01-

2020-0019 

Jensen, J. M., Patel, P. C., & Messersmith, J. G. (2013). High-Performance Work 

Systems and Job Control Consequences for Anxiety, Role Overload, and 

https://doi.org/10.5465/256741


Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   382 

Turnover Intentions. Journal of Management, 39(6), 1699-1724. 

doi:10.1177/0149206311419663 

Kabene, S., Orchard, C., Howard, J., Soriano, M. & Leduc, R. (2006). The importance of 

human resources management in health care: A global context. Human 

Resources for Health, 4(1), 20. doi:10.1186/1478-4491-4-20 

Kaplan, G., Bo-Linn, G., Carayon, P., Pronovost, P., Rouse, W., Reid, P., & Saunders, 

R. (2013). Bringing a systems approach to health. Institute of Medicine of the 

National Academies. doi:10.31478/201307a 

Kash, B. A., Spaulding, A., Johnson, C. E., & Gamm, L. (2014). Success factors for 

strategic change initiatives: A qualitative study of healthcare administrators' 

perspectives. Journal of Healthcare Management, 59(1), 65-81. 

Kash, B., Spaulding, A., Johnson C. & Gamm, L. (2012). Health care administrators' 

perspectives on the role of absorptive capacity for strategic change initiatives: A 

qualitative study. Health care management review, 38(4), 3-11. 

doi:10.1097/HMR.0b013e318276faf8 

Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (2a ed) Wiley. 

Kelly, S. (2010). Qualitative interviewing techniques and styles. In I. Bourgeault, R. 

Dingwall & R. De Vries (Eds.), The SAGE handbook of qualitative methods in 

health research (pp. 307-326). SAGE Publications Ltd. 

doi:10.4135/9781446268247 

Kennedy, D. M., Caselli, R. J., & Berry, L. L. (2011). A roadmap for improving healthcare 

service quality. Journal of Healthcare Management, 56(6), 385-402. 

Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2003). Tipping point leadership. Harvard business review, 

81(4), 60-69. 

Kinicki, A. J., Jacobson, K. J. L., Peterson, S., & Prussia, G. E. (2013). Development and 

Validation of the Performance Management Behavior Questionnaire. Personnel 

Psychology, 66(1), 1-45. doi:10.1111/peps.12013 

Kline, R. B. (2005). Methodology in the social sciences. Principles and practice of 

structural equation modeling (2nd ed.). Guilford Press. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   383 

Kline, R. B. (2010). Principles and practice of structural equation modelling. Guilford 

Press. 

Kock, N. (2017). Which is the best way to measure job performance: Self-perceptions or 

official supervisor evaluations?. International Journal of e-Collaboration, 13(2), 1-

9. doi:10.4018/IJeC.2017040101 

Kristensen, T. S. (2002). A new tool for assessing psychosocial factors at work: The 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire. TUTB Newsletter, 19-20, 45-47.  

Kristensen, T., Hannerz, H., Hogh, A., & Borg, V. (2005). The Copenhagen psychosocial 

Questionnaire – a tool for the assessment and improvement of the psychosocial 

work environment. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 

31(6), 438-449. doi:10.5271/sjweh.948 

Kristman, V. L., Shaw, W. S., Boot, C. R. L., Delclos, G. L., Sullivan, M. J., Ehrhart, M. 

G., & Group, H. C. W. (2016). Researching Complex and Multi-Level Workplace 

Factors Affecting Disability and Prolonged Sickness Absence. Journal of 

Occupational Rehabilitation, 26(4), 399-416. doi:10.1007/s10926-016-9660-3 

Kroon, B., Van de Voorde, K., & Van Veldhoven, M. (2009). Cross-level effects of high-

performance work practices on burnout: Two counteracting mediating 

mechanisms compared. Personnel Review, 38(5), 509–525. 

doi:10.1108/00483480910978027 

Krüger, J., Araújo, C., & Curi, G. (2017). Motivating factors in hospital environmental 

management programs: a multiple case study in four private Brazilian hospitals. 

Cadernos EBAPE.BR, 15, 496-510. doi:10.1590/1679-395160285 

Kumar, A., Bhat, P. S., & Ryali, S. (2018). Study of quality of life among health workers 

and psychosocial factors influencing it. Industrial psychiatry journal, 27(1), 96–

102. doi:10.4103/ipj.ipj_41_18 

Kuoppala, J., Lamminpää, A., Liira, J., & Vainio, H. (2008). Leadership, job well-being, 

and health effects - A systematic review and a meta-analysis. Journal of 

Occupational & Environmental Medicine, 50(8), 904-915. 

doi:10.1097/JOM.0b013e31817e918d 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   384 

Laihonen, H., Jääskeläinen, A., Lönnqvist, A., & Ruostela, J. (2012). Measuring the 

productivityimpacts of new ways of working. Journal of Facilities Management, 

10(2), 102 –113. doi:10.1108/14725961211218749 

Larson, E., Sharma, J., Bohren, M. & Tunçalp, O. (2019). When the patient is the expert: 

measuring patient experience and satisfaction with care. Bulletin of the World 

Health Organization 97:563-569. doi: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.18.225201 

Lega, F., Prenestini, A., & Spurgeon, P. (2013). Is management essential to improving 

the performance and sustainability of health care systems and organizations? A 

systematic review and a roadmap for future studies. Value in Health, 16, 46-51. 

doi:10.1016/j.jval.2012.10.004 

Legido-Quigley, H., Karanikolos, M., Hernandez-Plaza, S., Freitas, C., Bernardo, L., 

Padilla, B., Machado, R. S., Diaz-Ordaz, K., Stuckler, D., & Mckee, M. (2016). 

Effects of the finantial crisis and Troika austerity measures on health and 

health care access in Portugal. Health Policy, 120(7), 833–839. 

doi:10.1016/j.healthpol.2016.04.009 

Lei nº 48/1990 (1990) de 24 de agosto. Diário da República. I Série. 195 (24-08-1990) 

3452-3459. https://dre.pt/application/conteudo/574127 

Lei nº 95/2019 (2019) de 4 de setembro. Diário da República. I Série. 169 (04-09-2019) 

55-66. https://dre.pt/application/conteudo/124417108. 

Leka, S., & Cox, T. (2008). The European framework for psychosocial risk management 

(PRIMA-EF). Institute of Work, Health and Organisations.  

Leka, S., & Jain, A. (2010). Health impact of psychosocial hazards at work: an overview. 

World Health Organization. 

Leka, S., Griffiths, A., & Cox, T. (2003). Work Organization and Stress. World Health 

Organization. 

Li, J., Fu, H., Hu, Y., Shang, L., Wu, Y., Kristensen, T. S., Mueller, B. H., & Hasselhorn, 

H. M. (2010). Psychosocial work environment and intention to leave the nursing 

profession: results from the longitudinal Chinese NEXT study. Scandinavian 

Journal of Public Health, 38(3), 69-80. doi:10.1177/1403494809354361 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   385 

Lin, J. D., Lee, T. N., Yen, C. F., Loh, C. H., Hsu, S. W., Wu, J. L., & Chu, C. M. (2009). 

Job strain and determinants in staff working in institutions for people with 

intellectual disabilities in Taiwan: A test of the Job Demand-Control-Support 

model. Research in Developmental Disabilities, 30(1), 146-157. 

doi:10.1016/j.ridd.2008.02.001 

Littig, B. (2002). Interviews mit experten und expertinnen. In Bogner, A., Littig, B. & Menz, 

W. (Eds.), Das experteninterview. Theorie, methode, anwendung (pp. 173-190). 

Leske and Budrich. 

Llorens, C., Alós, R., Cano, E., Font, A., Jódar, P., López, V., Navarro, A., Sánchez, A., 

Utzet, M., & Moncada, S. (2010). Psychosocial risk exposures and labour 

management practices: an exploratory approach. Scandinavian Journal of Public 

Health, 38(3), 125-136. doi:10.1177/1403494809354363 

Luthans, F. (2011). Organizational Behavior: An Evidence-Based Approach. McGraw-

Hill/Irwin. 

Mache, S., Vitzthum, K., Nienhaus, A., Klapp, B. F., & Groneberg, D. A. (2009). 

Physicians’ working conditions and job satisfaction: does hospital ownership in 

Germany make a difference?. BMC Health Services Research, 9(1). 

doi:10.1186/1472-6963-9-148 

Madsen, I. E. H., Nyberg, S. T., Magnusson Hanson, L. L., Ferrie, J. E., Ahola, K., 

Alfredsson, L., … Kivimäki, M. (2017). Job strain as a risk factor for clinical 

depression: systematic review and meta-analysis with additional individual 

participant data. Psychological Medicine, 47(08), 1342–1356. 

doi:10.1017/S003329171600355X 

Magnussen, J., Vrangbaek, K., & Saltman, R. B. (2009). Nordic health care systems. 

Recent reforms and current policy challenges. McGraw-Hill Education. 

Mannion, R. & Davies, H. (2018). Understanding organisational culture for healthcare 

quality improvement. BMJ, 363: k4907. doi:10.1136/bmj.k4907  

Marchand, A. (2007). Mental health in Canada: Are there any risky occupations and 

industries?. International Journal of Law and Psychiatry, 30(4-5), 272-283. 

doi:10.1016/j.ijlp.2007.06.002 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   386 

Marchand, A., Demers, A., & Durand, P. (2005). Does work really cause distress? The 

contribution of occupational structure and work organization to the experience of 

psychological distress. Social science & medicine, 61(1), 1-14. 

doi:10.1016/j.socscimed.2004.11.037 

Marmot, M., & Wilkinson, R.G. (2006). Social determinants of health. Oxford University 

Press. 

Marôco, J. (2007). Análise Estatística: com utilização do SPSS. Edições Sílabo. 

Marôco, J. (2014). Análise de Equações Estruturais: Fundamentos teóricos, software e 

aplicações. CAFILESA – Soluções Gráficas. 

Marôco, J., & Garcia-Marques, T. (2006). Qual a fiabilidade do alfa de Cronbach? 

Questões antigas e soluções modernas?. Laboratório de Psicologia, 4(1), 65-90. 

http://publicacoes.ispa.pt/index.php/lp/article/viewFile/763/706 

Marques, J. & Freitas, D. (2018). Método DELPHI: caracterização e potencialidades na 

pesquisa em Educação. Pro-Posições, 29(2), 389-415. doi:10.1590/1980-6248-

2015-0140  

Martel, J., & Dupuis, G. (2006). Quality of Work Life: Theoretical and Methodological 

Problems, and Presentation of a New Model and Measuring Instrument. Social 

Indicators Research, 77(2), 333-368. doi:10.1007/s11205-004-5368-4 

Mastenbroek, N. J. J. M., Jaarsma, A. D. C., Scherpbier, A. J. J. A., Van Beukelen, P., 

& Demerouti, E. (2012). The role of personal resources in explaining well-

beingand performance: A study among young veterinary professionals. European 

Journal of Work and Organizational Psychology, 23(2), 190-202. 

doi:10.1080/1359432X.2012.728040 

Mauser, M., & Nagel, U. (2009). The Expert interviews and changes in knowledge 

production. In A. Bogner, B. Littig, & W. Menz (Eds.), Interviewing experts (pp. 

17-42). Palgrave Macmillan. 

Maximini, D. (2015). The Scrum Culture. Introducing Agile Methods in Organizations. 

Springer. doi:10.1007/978-3-319-11827-7_2 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   387 

McMurtry, A. (2007). Reinterpreting interdisciplinary health teams from a complexity 

science perspective. University of Alberta Health Science Journal, 4(1), 33-42. 

McShane, S. L., & Von Glinow, M. (2003). Emerging Realities for the workplace 

revolution (2nd ed.). McGraw-Hill. 

Meggetto, E., Kent, F., Ward, B. & Keleher, H. (2020), "Factors influencing 

implementation of organizational health literacy: a realist review", Journal of 

Health Organization and Management, 34(4): 385-407. 

doi:https://doi.org/10.1108/JHOM-06-2019-0167 

Melchior, M., Caspi, A., Milne, B. J., Danese, A., Poulton, R., & Moffitt, T. E. (2007). Work 

stress precipitates depression and anxiety in young, working women and men. 

Psychological Medicine, 37(8), 1119-1129. doi:10.1017/S0033291707000414 

Ministério da Saúde (2018). Retrato da Saúde 2018. Ministério da Saúde, Portugal. 

Mold, J. (2017). Goal-Directed Health Care: Redefining Health and Health Care in the 

Era of Value-Based Care. Cureus, 9(2), e1043. doi:10.7759/cureus.1043 

Molinie, A. F. (2003). Age and working conditions in the European Union. European 

Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. 

Montgomery, A. J. (2016). The relationship between leadership and physician well-

being: a scoping review. Journal of Healthcare Leadership, 8, 71-80. 

doi:10.2147/JHL.S93896 

Moreira, G. & Fries-Tersch, E. (2015) Safer and healthier work at any age – Contry 

inventory: Portugal. European Agency for Safety and Health at Work. 

Mossialos, E., Dixon, A., Figueras, J., & Kutzin, J. (2010). Funding health care options 

for Europe. Open University Press. 

Mullins, L. J. (2005). Management & Organizational Behavior (7th ed). Prentice Hall. 

Mullins, L. J. (2010). Management & Organizational Behavior. Pearson. 

Naser, S. S. A., & Al Shobaki, M. J. (2017). Organizational Excellence and the Extent of 

Its Clarity in the Palestinian Universities from the Perspective of Academic Staff. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   388 

International Journal of Information Technology and Electrical Engineering, 6(2), 

47-59. 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (2016). Quality standards, 

Process guide. National Institute for Health and Care Excellence. 

https://www.nice.org.uk/Media/Default/Standards-and-indicators/Quality-

standards/quality-standards-process-guide.pdf  

Nayak, T., & Sahoo, C. K. (2015). Quality of Work Life and Organizational Performance: 

The Mediating Role of Employee Commitment. Journal of Health Management, 

17(3), 263-273. doi:10.1177/0972063415589236 

Newman, A., Nielsen, I., Smyth, R., & Hooke, A. (2014). Examining the Relationship 

Between Workplace Support and Life Satisfaction: The Mediating Role of Job 

Satisfaction. Social Indicators Research, 120(3), 769-781. doi:10.1007/s11205-

014-0613-y 

Nielsen, K., Albertsen, K., Brenner, S. O., Smith-Hanse, L., & Roepsdorff, C. (2009). 

Comparing working conditions and physical and psychological health complaints 

in four occupational groups working in female-dominated workplaces. 

International Archives of Occupational and Environmental Health, 82(10), 1229-

39. doi:10.1007/s00420-009-0464-z 

Nieuwenhuijsen, K., Bruinvels, D., & Frings-Dresen, M. (2010). Psychosocial work 

environment and stress-related disorders, a systematic review. Occupational 

Medicine, 60(4), 277-286. doi:10.1093/occmed/kqq081 

Niles, N. (2010). A Case Study in Strategic Financial Planning In Health Service 

Organizations. Journal of Business Case Studies, 6(5), 27-30. 

doi:10.19030/jbcs.v6i5.896 

Noronha, A., Pinto, L. P., & Ottati, F. (2016). Análise fatorial confirmatória da Escala de 

Aconselhamento Profissional. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 68(1), 62-71. 

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric theory (2nd ed.). McGraw-Hill. 

O’Donnell, G., Deaton, A., Durand, M., Halpern, D., & Layard, R. (2014). Wellbeing and 

Policy. Legatum Institute.  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   389 

Observatório Português dos Sistemas de Saúde (OPSS) (2018). Relatório Primavera: 

Meio caminho andado. Observatório Português dos Sistemas de Saúde. 

Ogbonnaya, C., & Messersmith, J. G. (2018). Employee performance, well‐being, and 

differential effects of human resource management subdimensions: Mutual gains 

or conflicting outcomes?. Human Resource Management Journal, 29(3), 509-

526. doi:10.1111/1748-8583.12203 

Okunade, O., Arora, J. & Haverhals, A. (2017). Collaborating for value: the santeon 

hospitals in the Netherlands. International Consortium for Health Outcomes 

Measurement, Cambridge, London. 

O'Reilly, C. A., Chatman, J., & Caldwell, D. F. (1991). People and organizational culture: 

A profile comparison approach to assessing person-organization fit. Academy of 

Management Journal, 34(3), 487–516. doi:10.2307/256404 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2017). Caring for 

Quality in Health: Lessons learnt from 15 reviews of Health care quality, OECD 

Reviews of Health Care Quality, OECD publishing.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2019). Health at a 

glance 2019: OECD indicators. OECD Publishing. doi:10.1787/4dd50c09-en.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020a), How's Life? 

2020: Measuring Well-being, OECD Publishing. doi:10.1787/9870c393-en.  

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) /European Union 

(2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 

Publishing, /European Union, doi:10.1787/health_glance_eur-2018-en. 

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/European Union 

(2020b), Health at a Glance: Europe 2020: State of Health in the EU Cycle, OECD 

Publishing. doi:10.1787/82129230-en. 

Otani, K., Shen, Y., Chumbler, N. R., Herrmann, P. A., & Kurz, R. S. (2015). The impact 

of self-rated health status on patient satisfaction integration process. Journal of 

Healthcare Management, 60(3), 205-218. 

https://doi.org/10.1787/9870c393-en


Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   390 

Ott, M., & Djik, H. V. (2005). Effects of HRM on client satisfaction in nursing and care for 

the elderly. Employee Relations, 27(4), 413-424. 

doi:10.1108/01425450510605723 

Øygarden, O., Olsen, E. and Mikkelsen, A. (2020), "Changing to improve? 

Organizational change and change-oriented leadership in hospitals", Journal of 

Health Organization and Management, Vol. 34 No. 6, pp. 687-706. 

doi:https://doi.org/10.1108/JHOM-09-2019-0280 

Palvalin, M. (2017). How to measure impacts of work environment changes on 

knowledge work productivity - validation and improvement of the SmartWoW tool. 

Measuring Business Excellence, 21(2). 

Palvalin, M., Van der Voordt, T., & Jylha, T. (2017). The impact of workplaces and 

selfmanagement practices on the productivity of knowledge workers. Journal of 

Facilities Management, 15(4), 423-438. 

Pejtersen, J., &, Kristensen, T. (2009). The development of the psychosocial work 

environment in Denmark from 1997 to 2005. Scandinavian Journal Work 

Environmental Health, 35(4), 284-293. doi:10.5271/sjweh.1334 

Pereira, D., Leitão, J., & Gonçalves, A. (2019). Quality of Work Life and Organizational 

Performance: Workers’ Feelings of Contributing, or Not, to the Organization’s 

Productivity. International Journal of Environmental Research and Public Health. 

16(20). 3803. doi:10.3390/ijerph16203803. 

Perera, S. & Dabney, B.W. (2020), "Case management service quality and patient-

centered care", Journal of Health Organization and Management, 34(5): 551-568. 

doi:10.1108/JHOM-12-2019-0347 

Pham, J. C., Frick, K. D., & Pronovost, P. J. (2013). Why don’t we know whether care is 

safe?. American Journal of Medical Quality, 28(6), 457-463. 

doi:10.1177/1062860613479397 

Phan, G., & Vo, T. Q. (2016). A Literature Review on Quality of Working Life: A Case of 

Healthcare Workers. Journal of Applied Pharmaceutical Science, 6(7), 193-200. 

doi:10.7324/JAPS.2016.60729 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   391 

Pillai, M., Senthilraj, O., & Swaminathan, S. (2019). Role of Human Resources 

Management in Healthcare Organizations: A Review. International Journal of 

Health Sciences and Research, 9(1), 228-235.  

Ployhart, R. E., & Vandenberg, R. J. (2010). Longitudinal research: The theory, design, 

and analysis of change. Journal of Management, 36(1), 94-120. 

doi:10.1177/0149206309352110 

Porter, M. & Lee, T. (2013). The strategy that will fix health care. Harvard Business 

Review. 1-19 https://hbr.org/2013/10/the-strategy-that-will-fix-health-care 

Porter, M. (2010). What is Value in Health Care?. The New England Journal of Medicine, 

363(26): 2477-2481. 

Porter, M. (2014). Value-Based health care delivery. Value Based Health Care Seminar 

Porter, M. (2017). The strategy to transform health care and the role of outcomes. OECD 

Policy Forum.  

Porter, M. E., & Teisberg, E. O. (2006). Redefining health care: creating value-based 

competition on results. Harvard Business Press. 

Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities. Journal of Advanced 

Nursing, 41(4), 376-382. doi:10.1046/j.1365-2648.2003.02537.x 

Proudfoot, J. G., Corr, P. J., Guest, D. E., & Dunn, G. (2009). Cognitive-behavioural 

training to change attributional style improves employee well-being, job 

satisfaction, productivity, and turnover. Personality and Individual Differences, 

46(2), 147-153. doi:10.1016/j.paid.2008.09.018 

Qu, S., & Dumay, J. (2011). The qualitative research interviews. Qualitative Research in 

Accounting & Management, 8(3), 238-264. doi:10.1108/11766091111162070 

Ramos, V., Carraça, E. V., Paiva, T., & Baptista, F. (2019). Sedentary Time, Physical 

Activity, Fitness, and Physical Function in Older Adults: What Best Predicts Sleep 

Quality?. Journal of Aging and Physical Activity, 27(4), 538-544. 

doi:https://doi.org/10.1123/japa.2018-0035 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   392 

Ramosaj, B., & Berisha, G. (2014). Systems theory and systems approach to leadership. 

Iliria International Review, 4(1), 59-76. doi:10.21113/iir.v4i1.53 

Regmi, P. R., Waithaka, E., Paudyal, A., Simkhada, P., & Van Teijlingen, E. (2016). 

Guide to the design and application of online questionnaire surveys. Nepal 

Journal of Epidemiology, 6(4), 640-644. 

Ricciardi, W., Barros, P., Bourek, A., Brouwer, W., Kelsey, T. & Lehtonen, L. (2019). 

Expert Panel on Effective Ways of Investing in Health (EXPH). How to govern the 

digital transformation of health services. European Journal of Public Health 29(3): 

7-12. doi:10.1093/eurpub/ckz165 

Rismawati, A., Gani. M., Sukmawati, S., & Zakaria, J. (2015). An examination of the work 

culture, motivation, quality of work life on the relations between job performance 

and job satisfaction. International Journal of Humanities and Social Science 

Invention, 4(9), 41-49. 

Robbins, S. P., & Judge, T.A. (2011). Organisational Behavior (14th ed). Pearson 

Education, Inc. 

Rubel, M. R., & Kee, D. M. (2014). Quality of Work Life and Employee Performance: 

Antecedent and outcome of job satisfaction in Patrial Least Square (PLS). World 

Applied Sciences Journal, 31(4), 456-467. 

Rugulies, R., Aust, B., & Madsen, I. E. (2017). Effort–reward imbalance at work and risk 

of depressive disorders. A systematic review and meta-analysis of prospective 

cohort studies. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 43(4), 294-

306. doi:10.5271/sjweh.3632 

Sagiv, L., & Schwartz, S. H. (2007). Cultural Values in Organisations: Insights for Europe. 

European. Journal of International Management, 1(3), 176-190. 

doi:10.1504/EJIM.2007.014692 

Sakellarides, C. (2020). Serviço Nacional de Saúde: Dos Desafios da Atualidade às 

Transformações Necessárias. Acta Medica Portuguesa 33(2):133-142 

doi:10.20344/amp.12626 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   393 

Saltman R., Duran A., Dubois H. (2011). Governing Public Hospitals: Recent Strategies 

and the Movement Toward Institutional Autonomy. European Observatory on 

Systems and Policies. 

Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass Publishers. 

Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45(2), 109-119. 

doi:10.1037/0003-066X.45.2.109 

Schein, E. H. (1992). Organizational culture and leadership (2nd ed.). Jossey-Bass. 

Schein, E. H. (2010). Organizational Culture and Leadership. John Wiley & Sons. 

Schnall, P. L., Dobson, M., & Landsbergis, P. (2016). Globalization, Work, and 

Cardiovascular Disease. International Journal of Health Services, 46(4), 656-692. 

doi:10.1177/0020731416664687 

Scott, T., Mannion, R., Davies, H., & Marshall, M. (2003). The quantitative measures of 

organizational culture in health care: a review of available instruments. Health 

Services Research, 38(3), 923-945. 

Senge, P. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization, 

Doubleday/Currency. 

Senge, P. (2003). Taking personal change seriously: The impact of Organizational 

Learning on management practice. Academy of Management Executive. 17. 

doi:10.5465/AME.2003.10025191. 

Sewang, A. (2016). The Influence of Leadership Style, Organizational Culture, and 

Motivation on the Job Satisfaction and Lecturer’s Performance at College of 

Darud Dakwah Wal Irsyad (DDI) at West Sulawesi. International Journal of 

Management and Administrative Sciences, 3(5), 8-22.  

Sharipova, M., Hogh, A., & Borg, V. (2010). Individual and organizational risk factors of 

work-related violence in the Danish elder care. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 24(2), 332-340. doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00724.x 

Siggelkow, N. (2007). Persuasion with Case Studies. Academy of Management Journal, 

50 (1), 20-24. doi:10.5465/amj.2007.24160882 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   394 

Silva, C., Amaral, V., Pereira, A., Bem-haja, P., Pereira, A., Rodrigues, V., … Nossa, P. 

(2011). Copenhagen Psychosocial Questionnaire COPSOQ – Versão 

Portuguesa. Fundação para a Ciência e Tecnologia.  

Simmons, L. A., & Swanberg, J. E. (2009). Psychosocial work environment and 

depressive symptoms among US workers: comparing working poor and working 

non-poor. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 44(8), 628-635. 

doi:10.1007/s00127-008-0479-x 

Simões, J., Augusto, G. F., Fronteira, I., & Hernández-Quevedo, C. (2017). Portugal: 

Health system review. Health Systems in Transition, 19(2), 1–184. 

Singh, H., & Conroy, D. E. (2017). Systematic review of stress-related injury vulnerability 

in athletic and occupational contexts. Psychology of Sport and Exercise, 33, 37-

44. doi:10.1016/j.psychsport.2017.08.001 

Sivris, K. C., & Leka, S. (2015). Examples of holistic good practices in promoting and 

protecting mental health in the workplace: current and future challenges. Safety 

and Health at Work, 6(4), 295-304. doi:10.1016/j.shaw.2015.07.002 

Slany, C., Schütte, S., Chastang, J., Parent-Thirion, A., Vermeylen, G., & Niedhammer, 

I. (2013). Psychosocial work factors and long sickness absence in Europe. 

International journal of occupational and environmental health, 20(1), 16-25. 

doi:10.1179/2049396713Y.0000000048 

Smith, P., Mossialos, E. & Papanicolas, I. (2008). Performance measurement for health 

system improvement: experiences, challenges, and prospects. World Health 

Organization. 

Smither, J. & London, M. (2009). Performance Management: Putting Research. Jossey-

Bass, a Wiley Imprint. ISBN: 978-0-470-19232-0. 

Solarino, A. & Aguinis, H. (2020). Challenges and Best‐practice Recommendations for 

Designing and Conducting Interviews with Elite Informants. Journal of 

Management Studies. doi:10.1111/joms.12620 

Sonnentag, S., Niessen, C., & Ohly, S. (2004). Learning at Work: Training and 

Development. In C. L. Cooper & I. T. Robertson (Eds), International Review of 

Industrial and Organizational Psychology (pp. 249-289). John Wiley & Sons.  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   395 

Spaulding, A., Kash, B. A., Johnson, C. E., & Gamm, L. (2017). Organizational capacity 

for change in health care: Development and validation of a scale. Health Care 

Management Review, 42(2), 151-161. doi:10.1097/HMR.0000000000000096 

Staniland, K. (2010). Studying organizations: the revival of institutionalism. In 

Bourgeault, I., Dingwall, R., & De Vries, R. (Eds.), The SAGE handbook of 

qualitative methods in health research (pp. 249-264). SAGE Publications. 

10.4135/9781446268247 

Stansfeld, S., & Candy, B. (2006). Psychosocial work environment and mental health - 

a metaanalytic review. Scandinavian Journal of Work Environment & Health, 

32(6), 443-462. doi:10.5271/sjweh.1050 

Sundin, L., Bildt, C., Lisspers, J., Hochwälder, J., & Setterlind, S. (2006). Organisational 

factors, individual characteristics and social support: What determines the level 

of social support? Work, 27(1), 45-55. 

Suzuki, S., Ohida, T., Kaneita, Y., Yokoyama, E., Miyake, T., Harano, S., Yagi, Y., Ibuka, 

E., Kaneka, A., Tsutsui, T., & Uchiyama, M. (2004). Mental health status, shift 

work, and occupational accidents among hospital nurses in Japan. Journal of 

Occupational Health, 46, 448-454. doi:10.1539/joh.46.448 

Tripathy, L. K. (2017). Impact of Quality of Work Life on Job Performance. International 

Journal of Business Marketing and Management, 2(10), 11-14. 

Turgoose, D., & Maddox, L. (2017). Predictors of compassion fatigue in mental health 

professionals: A narrative review. Traumatology, 23(2), 172-185. 

doi:10.1037/trm0000116 

Tursunbayeva, A. (2019). Human resource technology disruptions and their implications 

for human resources management in healthcare organizations. BMC Health 

Services Research, 19(1). doi:10.1186/s12913-019-4068-3 

Ukawa, N., Tanaka, M., Morishima, T., & Imanaka, Y. (2015). Organizational culture 

affecting quality of care: guideline adherence in perioperative antibiotic use. 

International Journal for Quality in Health Care, 27(1), 37-45. 

doi:10.1093/intqhc/mzu091 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   396 

Ulrich, D., Younger, J., & Brockbank, W. (2008). The twenty-first-century HR 

organization. Human Resource Management, 47(4), 829-850. 

doi:10.1002/hrm.20247 

Umehara, K., Ohya, Y., Kawakami, N., Tsutsumi, A., & Fujimura, M. (2007). Association 

of work-related factors with psychosocial job stressors and psychosomatic 

symptoms among Japanese pediatricians. Journal of Occupational Health, 49(6), 

467-481. doi:10.1539/joh.49.467 

United Nations (2000). General Comment No. 14 of the Committee on Economic, Social 

and Cultural Rights. 

Vainieri, M., Ferré, F., Giacomelli, G., & Nuti, S. (2019). Explaining performance in health 

care: how and when top management competencies make the difference. Health 

Care Management Review, 44(4), 306-317. 

doi:10.1097/HMR.0000000000000164 

Valizade, D., Ogbonnaya, C., Tregaskis, O., & Forde, C. (2016). A mutual gains 

perspective on workplace partnership: Employee outcomes and the mediating 

role of the employment relations climate. Human Resource Management 

Journal, 26(3). doi:10.1111/1748-8583.12113 

Valizadeh, A., & Gharemani, J. (2012). The relationship between organizational culture 

and quality of working life of employees. European Journal of Experimental 

Biology, 2(5), 1722-1727.  

Van den Berg, T. I. J., Elders, L. A. M., de Zwart, B. C. H., & Burdorf, A. (2009). The 

effects of workrelated and individual factors on the Work Ability Index: A 

systematic review. Occupational & Environmental Medicine, 66, 211-220. 

doi:10.1136/oem.2008.039883 

Van der Voordt, D. J. M. (2004). Productivity and employee satisfaction in flexible 

workplace. Journal of Corporate Real Estate, 6(2), 133-148. 

doi:10.1108/14630010410812306  

Van Diemen, O. G., & Beltman, S. (2016). Managing working behaviour towards new 

ways of working: a case study. Journal of Corporate Real Estate, 18(4), 270-286. 

doi:10.1108/JCRE-11-2015-0039 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   397 

Van Gelder, M. M., Bretveld, R. W., & Roeleveld, N. (2010). Web-based questionnaires: 

the future in epidemiology?. American journal of epidemiology, 172(11), 1292-

1298. 

Van Veldhoven, M. J. P. M., & Peccei, R. E. (2015). Well-being and performance at work: 

The role of context. Psychology Press. 

Vaughan, S. (2013). Elite and elite-lite interviewing: Managing our industrial legacy. In 

A. Franklin & P. Blyton (Eds.), Researching susteinability: A guide to social 

science methods, practice and engagement (pp. 105-119). Routledge. 

Vaz Serra, A., Canavarro, M. C., Simões, M. R., Pereira, M., Gameiro, S., Quartilho, M. 

J., ... Paredes, T. (2006). Estudos psicométricos do instrumento de avaliação da 

qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde (WHOQOL-Bref) para 

Português de Portugal. Psiquiatria Clínica, 27(1), 41-49. 

Vermeeren, B., Steijn, B., Tummers, L., Lankhaar, M., Poerstamper, R., & Beek, S. V. 

(2014). HRM and its effect on employee, organizational and financial outcomes 

in health care organizations. Human Resources for Health, 12(1), 35. 

doi:10.1186/1478-4491-12-35 

Wagner, S. A., Vogt, S., & Kabst, R. (2016). The future of public participation: Empirical 

analysis from the viewpoint of policy-makers. Technological Forecasting and 

Social Change, 106, 65-73. 

Wambugu, L. W. (2014). Effects of Organizational Culture on Employee Performance 

(Case Study of Wartsila - Kipevu Ii Power Plant). European Journal of Business 

and Management, 6(32), 80-92.  

Weihrich, H., Cannice, M. V., & Koontz, H. (2008). Management: A global and 

entrepreneurial perspective (12th ed.). McGraw-Hill. 

Weissbrodt, R., & Giauque, D. (2017). Labour inspections and the prevention of 

psychosocial risks at work: A realist synthesis. Safety Science, 100, 110-124. 

doi:10.1016/j.ssci.2017.02.012 

Welch, C., Marschan-Piekkari, R. Penttinen, H., & Tahvanainen, M. (2002). Corporate 

elites as informants in qualitative international business research. International 

Business Review, 11(5), 611-628. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   398 

WHOQOL Group (1998). The World Health Organization quality of life assessment 

(WHOQOL): development and general psychometric properties. Social Science 

and Medicine (46)12, 1569-1585. doi:10.1016/s0277-9536(98)00009-4 

Wieclaw, J., Agerbo, E., Mortenesen, P.B., Burr, H., Tuchsen, F., & Bonde, J.P. (2008). 

Psychosocial working conditions and the risk of depression and anxiety disorders 

in the Danish workforce. BMC Public Health, 8(1), 280. doi:10.1186/1471-2458-

8-280 

World Health Organization (WHO) (2000). The World Health Report 2000 - Health 

Systems: improving performance. World Health Organization.  

World Health Organization (WHO) (2002). World health report 2002 - Reducing risks, 

promoting healthy life. World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2002). World health report 2002 - Reducing risks, 

promoting healthy life. World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2003). World health report 2003: shaping the future. 

World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2005). Mental Health: facing the challenges, building 

solutions. World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2007). Authored by I. Houtman, A., K. Jettinghoff, & 

L. Cedillo, Raising awareness of stress at work in developing countries: A modern 

hazard in a traditional working environment: advice to employers and worker 

representatives. Protecting Workers’ Health Series, No. 6. World Health 

Organization. 

World Health Organization (WHO) (2007). Building leadership and management 

capacity in health. World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2008). PRIMA-EF: Guidance on the European 

Framework for Psychosocial Risk Management: A Resource for Employers and 

Worker Representatives. Protecting Workers’ Health Series, No. 9. World Health 

Organisation. 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   399 

World Health Organization (WHO) (2010). Healthy workplaces: a model for action: for 

employers, workers, policymakers and practitioners. World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2014). Health Systems Governance for Universal 

Health Coverage. World Health Organization. 

World Health Organization (WHO) (2016). From innovation to implementation: eHealth 

in the WHO European Region. Region Office for Europe: World Health 

Organization (WHO). 

World Health Organization (WHO). (1994). Quality of life assessment: an annotated 

bibliography. World Health Organization (WHO).  

World Health Organization. (WHO) (2015). World report on ageing and health. World 

Health Organization (WHO).   

Wright, P., Gardner, T. & Moynihan, L. (2003). The Impact of HR Practices on the 

Performance of Business Units. Human Resource Management Journal. 13. 21 

- 36. doi:10.1111/j.1748-8583.2003.tb00096.x.  

Wright, P., Nyberg, A., & Ployhart, R. (2018). A research revolution in SHRM: New 

challenges and new research directions. Journal of Personnel and Human 

Resources Management, 36, 141-163. 

Young, J., Rose, D., Mumby, H., Benitez-Capistros, F., Derrick, C., Finch, T., Garcia, C., 

Home, C., Marwaha, E., Morgans, C., Parkinson, S., Shah, J., Wilson, K., & 

Mukherjee, N. (2018). A methodological guide to using and reporting on 

interviews in conservation science research. Methods in Ecology and Evolution, 

9(1), 10-19. doi:10.111/2041-210X.12828 

Yousuf, M. I. (2007). Using experts’ opinions through Delphi technique. Practical 

Assessment, Research & Evaluation, 12(4), 1-9. doi:10.7275/rrph-t210 

Zhang, Y., Rother, J. B. T., & Farrell, T. (2007). Patient satisfaction, self-rated health 

status, and health confidence: An assessment of the utility of single-item 

questions. American Journal of Medical Quality, 22(1), 42-49. 

doi:10.1177/1062860606296329 



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   400 

Zurn, P., Poz, M. R. D., Stilwell, B., & Adams, O. (2004). Imbalance in the health 

workforce. Human Resources for Health, 2(13). doi:10.1186/1478-4491-2-13 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
 



 

 

  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   403 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo A - Guião de Entrevista 
 

Anexo B - Modelo inicial utilizado como estímulo nas entrevistas aos 
especialistas 

 

Anexo C - Carta convite a especialistas 
 

Anexo D - Registo de amostragem dos contactos com os utentes 
 

Anexo E - Instrumento Profissionais 
 

Anexo F - Instrumento Membros da Administração e Gestão 
 

Anexo G - Carta Convite Administração/gestão e Profissionais da 
Organização de Saúde 

 

Anexo H - Carta de envio de Link para preenchimento do Instrumento 
 

Anexo I - Consentimento Informado administração/gestão e 
Profissionais de Saúde 

 

Anexo J - Carta Convite Doentes 
 

Anexo K - Consentimento Informado doente 
 

Anexo L - Comunicações Painel Delphi 
 

Anexo M - Exercício Delphi - Estímulo 1 
 

Anexo N - Exercício Delphi - Estímulo 2 
 

Anexo O - Exercício Delphi - Estímulo 3 
 

Anexo P - Modelo final proposto tendo como base os resultados das 
entrevistas aos especialistas 

 

   
 

   
 

 
  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   404 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO A 
Guião de Entrevista 

 



 

 

  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   407 

Gestão em Saúde: Impacto de Fatores Organizacionais, Fatores Psicossociais e 

Qualidade de Vida dos Profissionais de Saúde nos resultados em Organizações 

Hospitalares 

  

O objetivo principal propor e estudar um modelo compreensivo de avaliação integrado e 

multidimensional da relação entre a Cultura Organizacional, Fatores Psicossociais do 

Trabalho e Qualidade de Vida dos Profissionais de Saúde e consequentes Resultados, 

nomeadamente satisfação dos utentes e concretização de objetivos.  

O Modelo de avaliação pretende ser uma ferramenta de diagnóstico e monitorização de 

medidas de melhoria da qualidade dos serviços de saúde. 

  

Alguns fatores moderadores (género, idade, estado civil, ter dependentes, nível de 

educação, área de formação, vínculo profissional, tempo de serviço e vencimento). 

 

Guião de entrevista 

 

1.Pedia-lhe que tipificasse as organizações de saúde em termos da cultura 

organizacional e identificasse quais as dimensões distintivas de cada uma? 

2.O que mais contribui para a definição de objetivos e resultados nas organizações de 

saúde? 

3.O que mais contribui para Desempenho, QV e satisfação dos profissionais de saúde? 

(fatores do trabalhador, fatores da gestão da organização de saúde). 

4.O que mais contribui para a satisfação dos Doentes? (fatores do Doente, fatores dos 

profissionais e fatores da gestão da organização de saúde). 

5.O que é realizado para promover o Desempenho, QV e satisfação dos profissionais de 

saúde? (Healthy Workplaces) 

6.Questões metodológicas 

Além de entrevistas com Gestores na área da Saúde, pretende-se aplicar um instrumento 

qualitativo (versão online) a diversos profissionais de saúde 

 - A quais organizações de saúde? 

 - Quais os profissionais que devem ser envolvidos? 

 - Qual a melhor metodologia de abordagem das organizações de saúde e de recolha de 

dados? 

7.Existe mais alguma informação/reflexão que gostaria de acrescentar? 
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Exmo. Senhor ...  

 

O ISAMB/FM/Universidade de Lisboa e o ILID/Universidade Lusíada pretendem 

estudar e validar o modelo em organizações de saúde (implementation research) numa 

perspetiva da organização como ambiente promotor de saúde (healthy workplaces). 

O projeto pretende construir e validar um modelo compreensivo da cultura 

organizacional, qualidade de vida dos profissionais, desempenho e outcomes em 

organizações de saúde. 

As organizações de saúde, mais especificamente os hospitais, confrontam-se com 

constantes desafios relacionados com constrições ao nível da gestão, insatisfação, burnout 

e turnover dos profissionais e exigência, comportamentos de saúde dos utentes. 

Esta abordagem tem sido utilizada ao nível de prestação de serviços na avaliação dos 

fatores organizacionais e fatores psicossociais de risco em diversas organizações. 

O projeto pretende realizar estudos de caso Nacionais:  hospitais públicos, hospitais 

privados e hospitais públicos com gestão privada. 

O instrumento a utilizar será aplicado através de um link e o público alvo incluirá 

membros da administração, gestores e profissionais de saúde (profissionais com formação 

superior, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, etc). Também 

serão considerados dados disponíveis sobre outcomes em saúde e satisfação de utentes.  

Os hospitais envolvidos receberão como produto do projeto um relatório com os 

resultados e o modelo da sua instituição e uma análise SWOT com sugestões de melhoria 

propostas por uma equipa multidisciplinar (Gestão, Psicologia, Medicina e Economia). 

Numa primeira fase estão a ser realizadas reuniões com gestores de organizações de 

saúde, venho por este meio solicitar uma audiência com o XXX para refletir a 

relevância do projecto, metodologia adequada e oportunidades de colaboração. 

Agradeço desde já a atenção dispensada, 

Respeitosos cumprimentos  

Tânia Gaspar  
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 Organização 

A 

 

Organização 

C 

Organização 

B 

Nº total de contactos atribuídos 442 661 256 

Nº de contactos que nunca atenderam ou 

adiaram e depois não atenderam (ou 

seja, nunca chegaram a recusar 

expressamente)  

100 185 64 

 

Nº de 

contactos 

realizados 

Nº Total de contactos 

realizados  

   

Nº de questionários 

preenchidos pelo 

próprio 

235 306 216 

Nº de questionários 

preenchidos pelos 

cuidadores/familiares 

29 37 6 

Nº de Falecidos 11 

 

28 9 

Nº de recusas  

38 

76 21 

Outras Nº 31 

 

39 13 
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Pretendemos identificar e compreender os fatores organizacionais, psicossociais e 

profissionais que influenciam a qualidade de vida, desempenho dos profissionais de saúde 

e outros resultados em Hospitais. 

Os dados recolhidos destinam-se a procedimentos meramente estatísticos, tendo em vista 

o alargamento dos conhecimentos nesta área, bem como, ponderar formas de intervenção 

adequadas às necessidades das Organizações, Profissionais e Doentes. Os dados serão 

recolhidos através do instrumento seguinte a ser preenchido por profissionais de saúde 

e tem um tempo aproximado de resposta de 20 minutos.  

A sua colaboração é fundamental, mas sinta-se livre de aceitar ou recusar participar no 

estudo. Asseguramos que todos os dados por si fornecidos são confidenciais. 

Não existem respostas certas ou erradas, apenas lhe pedimos que responda a todas as 

questões apresentadas com a máxima sinceridade possível.  

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

Idade  XXX XXX Estado Civil XXSolteiro(a) XXX 

     XXUnião de Facto  

     XXCasado(a)  

Género Feminino    XXSeparado(a)  

 Masculino    XXDivorciado(a)  

     XXViúvo(a)  

Tem filhos? 

Sim XXX  Não XXX  Quantos?  

 

Nível de escolaridade (indique todas as que se verifiquem) 

Licenciatura XXX  Qual?__________________________ 

Mestrado XXX  Qual?__________________________ 

Doutoramento XXX  Qual?__________________________ 

 

Situação profissional 

Contrato a termo certo XXX 

Contrato sem termo  dedicação exclusiva  

Contrato sem termo  acumulação de funções 

noutro Hospital 

 

Contrato sem termo  acumulação de outras 

funções sem ser em Hospital 

 

Outro  

 Qual?________________________________ 

 

Área Formação/especialidade____________________________________________ 

 

Tempo de serviço (anos) _______________________________________________ 

 

Nível de satisfação com a sua remuneração (sendo 0 nada satisfeito e 10 

plenamente satisfeito) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Tem alguma Doença Crónica? 

Sim XXX  Não XXX  Qual?  
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CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

As seguintes afirmações pretendem avaliar seis dimensões-chave da cultura 

organizacional. Ao completar o instrumento, estará a fornecer uma imagem de como o 

Hospital opera e os valores que o caracterizam. Não existem respostas certas ou erradas 

para essas perguntas, assim como não existe cultura certa ou errada. Seja o mais preciso 

possível ao responder às perguntas, para que o diagnóstico cultural resultante seja o mais 

preciso possível. 

 

1. Características Dominantes  

Nº Itens 

Discord

o em 

absolut

o 

Discordo 

 

Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo  
Concordo 

em absoluto 

A O Hospital é um local muito 

pessoal. É como uma família 

alargada. As pessoas parecem 

partilhar muito de si mesmas. 

     

B O Hospital é um local muito 

empreendedor e dinâmico. As 

pessoas estão dispostas a correr 

riscos. 

     

C O Hospital é muito orientado 

para os resultados. Uma grande 

preocupação é com o fazer o 

trabalho. As pessoas são muito 

competitivas e orientadas para 

a realização.  

     

D O Hospital é um local muito 

controlado e estruturado. Os 

procedimentos formais 

geralmente orientam o que as 

pessoas fazem. 

     

2. Liderança Organizacional  

A A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

sinónimo de orientação, 

facilitação ou incentivo. 

     

B A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

um exemplo de 

empreendedorismo, inovação 

ou gestão de risco 

     

C A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

um exemplo de insensibilidade, 

agressividade e focada na 

orientação para os resultados 
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D A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

exemplo de coordenação, 

organização ou eficiência. 

     

3. Gestão de Colaboradores  

A O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pelo trabalho 

em equipa, consenso e 

participação. 

     

B O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pelo risco 

individual, inovação, liberdade 

e singularidade. 

     

C O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pela 

competitividade, alta exigência 

e realização. 

     

D O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pela segurança 

do emprego, conformidade, 

previsibilidade e estabilidade 

nos relacionamentos. 

     

4. Coesão Organizacional 

A O que une o Hospital é a 

lealdade e a confiança mútua. 

O compromisso com a 

organização é significativo. 

     

B O que une o Hospital é o 

compromisso com a inovação e 

o desenvolvimento. Há 

incentivo em estar na 

vanguarda/na linha da frente. 

     

C O que une o Hospital é a 

ênfase na realização e no 

alcance de objetivos. A 

agressividade e o vencer são 

temas comuns. 

     

D O que une o Hospital são as 

regras e políticas formais. 

Manter o funcionamento 

tranquilo da organização é 

importante. 
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5. Ênfase estratégico 

A O Hospital enfatiza o 

desenvolvimento humano. A 

alta confiança, abertura e 

participação persistem. 

     

B O Hospital enfatiza a aquisição 

de novos recursos e a criação 

de novos desafios. Propor e  

perspetivar novas situações e 

oportunidades  é valorizado. 

     

C O Hospital enfatiza ações 

competitivas e realizações. 

Alcançar objetivos e ganhar no 

mercado são aspetos 

dominantes/fundamentais.  

     

D O Hospital enfatiza a 

permanência e a estabilidade. 

A eficiência, controlo e 

operações simples/eficientes 

são importantes. 

     

6. Critérios de Sucesso   

A O Hospital define o sucesso 

com base no desenvolvimento 

de recursos humanos, trabalho 

em equipa, comprometimento 

dos  colaboradores e 

preocupação com as pessoas. 

     

B O Hospital define o sucesso 

com base em ter os produtos 

mais exclusivos ou mais 

recentes. A organização é líder 

de produtos e inovadora.  

     

C O Hospital define o sucesso 

com base em ganhar no 

mercado e em superar a 

concorrência. A liderança 

competitiva do mercado é 

fundamental. 

     

D O Hospital define o sucesso 

com base na eficiência. Uma 

entrega confiável, um 

agendamento eficiente e uma 

produção de baixo custo são 

fatores essenciais. 
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QUALIDADE DE VIDA 

 

Este questionário procura conhecer a sua qualidade de vida, saúde e outras áreas da sua vida. Por favor 

responda a todas as perguntas. Por favor, tenha presente os seus padrões, expectativas, alegrias e 

preocupações. Pedimos-lhe que tenha em conta a sua vida nas duas últimas semanas. Por favor leia cada 

pergunta, e assinale com uma cruz, aquela que lhe parece ser a melhor resposta. 

       

Nº Itens Muito má Má 
Nem boa 

nem má 
Boa Muito boa 

1.1 
Como avalia a sua qualidade 

de vida? 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

  
Muito 

insatiseito 

Insatisfeit

o 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

1.2 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua 

saúde? 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

 

As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas últimas duas semanas. 

       

  Nada Pouco 
Modera-

damente 
Bastante 

Completa-

mente 

1.3 

Em que medida as dores 

(físicas) o(a) impedem de 

fazer o que precisa de fazer? 

XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

1.4 

Em que medida precisa de 

cuidados médicos para fazer 

a sua vida diária? 

     

1.5 Até que ponto gosta da vida?      

1.6 
Em que medida sente que a 

sua vida tem sentido? 
     

1.7 É fácil para si concentrar-se?      

1.8 
Em que medida se sente em 

segurança no seu dia-a-dia? 
     

1.9 

Em que medida é saudável o 

seu ambiente físico? 

(clima, barulho, poluição, 

atrações) 

     

1.1

0 

Tem energia suficiente para 

a sua vida diária? 
     

1.1

1 

É capaz de aceitar a sua 

aparência física? 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

1.1

2 

Tem dinheiro suficiente para 

satisfazer as suas 

necessidades? 

     

1.1

3 

Até que ponto tem fácil 

acesso às informações 

necessárias para organizar a 

sua vida diária? 
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1.1

4 

Em que medida tem 

oportunidade para realizar 

atividades de lazer? 

     

  Muito má Má 
Nem boa 

nem má 
Boa Muito boa 

1.1

5 

Como avaliaria a sua 

mobilidade [capacidade de 

se movimentar e deslocar 

por si próprio(a)] 

     

       

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu bem ou satisfeito(a) em relação a vários 

aspetos da sua vida nas duas últimas semanas. 

       

  
Muito 

insatisfeito 

Insatisfeit

o 

Nem 

satisfeito 

nem 

insatisfeito 

Satisfeito 
Muito 

satisfeito 

1.1

6 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com o seu sono? 
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX 

1.1

7 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua 

capacidade para 

desempenhar as atividades 

do dia-a-dia? 

     

1.1

8 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua 

capacidade de trabalho? 

     

1.1

9 

Até que ponto está 

satisfeito(a) consigo 

próprio(a)? 

     

1.2

0 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com as suas 

relações pessoais? 

(amigos, parentes, 

conhecidos, colegas) 

     

1.2

1 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com a sua vida 

sexual? 

     

1.2

2 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com o apoio que 

recebe dos seus amigos? 

     

1.2

3 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com as 

condições do lugar em que 

vive? 

     

1.2

4 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com o acesso 

que tem aos serviços de 

saúde? 
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1.2

5 

Até que ponto está 

satisfeito(a) com os 

transportes que utiliza? 

     

       

As perguntas que se seguem referem-se à frequência com que sentiu ou experimentou certas coisas nas 

duas últimas semanas. 

       

  Nunca 
Poucas 

vezes 

Algumas 

vezes 

Frequente-

mente 
Sempre 

1.2

6 

Com que frequência tem 

sentimentos negativos, tais 

como tristeza, desespero, 

ansiedade ou depressão? 

     

 

 

FACTORES PSICOSSOCIAIS DO TRABALHO  

 

Das seguintes afirmações indique (X) a que mais se adequa à sua resposta 

 

Nº Itens 
Nunca/quase 

nunca 
Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

1 A sua carga de 

trabalho acumula-

se por ser mal 

distribuída? 

     

2 Com que 

frequência não tem 

tempo para 

completar todas as 

tarefas do seu 

trabalho? 

     

3 Precisa de fazer 

horas-extra? 
     

4 Precisa trabalhar 

muito 

rapidamente? 

     

5 O seu trabalho 

exige a sua atenção 

constante? 

     

6 O seu trabalho 

requer que seja 

bom a propor 

novas ideias? 

     

7 O seu trabalho 

exige que tome 

decisões difíceis? 

     

8 O seu trabalho 

exige 

emocionalmente de 

si? 
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9 Tem um elevado 

grau de influência 

no seu trabalho?  

     

10 Participa na 

escolha das pessoas 

com quem 

trabalha? 

     

11 Pode influenciar a 

quantidade de 

trabalho que lhe 

compete a si? 

     

12 Tem alguma 

influência sobre o 

tipo de tarefas que 

faz? 

     

13 O seu trabalho 

exige que tenha 

iniciativa? 

     

14 O seu trabalho 

permite-lhe 

aprender coisas 

novas? 

     

15 O seu trabalho 

permite-lhe as suas 

habilidades ou 

perícias? 

     

16 No seu local de 

trabalho, é 

informado com 

antecedência sobre 

decisões 

importantes, 

mudanças ou 

planos para o 

futuro? 

     

17 Recebe toda a 

informação que 

necessita para fazer 

bem o seu 

trabalho? 

     

18 O seu trabalho 

apresenta objetivos 

claros? 

     

19 Sabe exatamente 

quais as suas 

responsabilidades? 

     

20 Sabe exatamente o 

que é esperado de 

si? 
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21 O seu trabalho é 

reconhecido e 

apreciado pela 

gerência? 

     

22 A gerência do seu 

local de trabalho 

respeita-o? 

     

23 É tratado de forma 

justa no seu local 

de trabalho? 

     

24 Faz coisas no seu 

trabalho que uns 

concordam mas 

outros não? 

     

25 Por vez tem que 

fazer coisas que 

deveriam feitas de 

outra maneira? 

     

26 Por vezes tenho de 

fazer coisas que 

considera 

desnecessárias? 

     

27 Com que 

frequência tem 

ajuda e apoio dos 

seus colegas de 

trabalho? 

     

28 Com que 

frequência os seus 

colegas estão 

dispostos a ouvi-

lo(a) sobre os seus 

problemas de 

trabalho? 

     

29 Com que 

frequência os seus 

colegas falam 

consigo acerca do 

seu desempenho 

laboral? 

     

30 Com que 

frequência o seu 

superior direto fala 

consigo sobre 

como está a 

decorrer o seu 

trabalho? 

     

31 Com que 

frequência tem 
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ajuda e apoio do 

seu superior direto? 

32 Com que 

frequência é que o 

seu superior direto 

fala consigo em 

relação ao seu 

desempenho 

laboral? 

     

33 Existe um bom 

ambiente de 

trabalho entre si e 

os seus colegas? 

     

34 Existe uma boa 

cooperação entre 

os colegas de 

trabalho? 

     

35 No seu local de 

trabalho sente-se 

parte de uma 

comunidade? 

     

Em relação à sua chefia direta até que ponto considera que… 

Itens  
Nunca/quase 

nunca 
Raramente Às vezes Frequentemente Sempre 

36 Oferece aos 

indivíduos e ao 

grupo boas 

oportunidades de 

desenvolvimento? 

     

37 Dá prioridade à 

satisfação no 

trabalho? 

     

38 É bom(boa) no 

planeamento do 

trabalho? 

     

39 É bom(boa) a 

resolver conflitos? 
     

 

As questões seguintes referem-se ao seu local de trabalho no seu todo. 

Itens  
Nunca/quase 

nunca 
Raramente Às vezes Frequentemente sempreSempre 

40 Os funcionários 

ocultam 

informações uns 

dos outros? 

     

41 Os funcionários 

ocultam 

informação à 

gerência? 
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42 De um modo geral, 

os funcionários 

confiam uns nos 

outros? 

     

43 A administração 

confia nos seus 

funcionários para 

fazerem bem o seu 

trabalho? 

     

44 Confia na 

informação que lhe 

é transmitida pela 

administração? 

     

45 A administração 

oculta informação 

aos seus 

funcionários? 

     

46 Os conflitos são 

resolvidos de uma 

forma justa? 

     

47 As sugestões dos 

funcionários são 

tratadas de uma 

forma séria pela 

administração? 

     

48 O trabalho é 

igualmente 

distribuído pelos 

funcionários? 

     

49 Sou sempre capaz 

de resolver 

problemas, se 

tentar o suficiente. 

     

50 É-me fácil seguir 

os meus planos e 

atingir os meus 

objetivos. 

     

Itens  
Nada/quase 

nada 
Um pouco 

Moderada 

mente 
Muito 

Extrema 

mente 

51 O seu trabalho tem 

algum significado 

para si? 

     

52 Sente que seu 

trabalho é 

importante? 

     

53 Sente-se 

motivado(a) e 

envolvido(a) com o 

seu trabalho? 
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54 Gosta de falar com 

os outros sobre o 

seu local de 

trabalho? 

     

55 Sente que os 

problemas do seu 

local de trabalho 

são seus também? 

     

Em relação ao seu trabalho em geral, quão satisfeito está com… 

  Nada/quase 

nada 
Um pouco 

Moderada 

mente 
Muito 

Extrema 

mente 

56 As suas perspetivas 

de trabalho? 
     

57 As condições 

físicas do seu local 

de trabalho? 

     

58 A forma como as 

suas capacidades 

de trabalho são 

utilizadas? 

     

59 O seu trabalho de 

uma forma global? 
     

60 Sente-se 

preocupado em 

ficar 

desempregado? 

     

 

Nº Itens Excelente Muito Boa Boa Razoável Deficitária 

29 Em geral, sente que a sua 

saúde é: 
     

 

As próximas três questões referem-se ao modo como o seu trabalho afeta a sua vida privada: 

 

Nº Itens 

Nada / 

Quase 

Nada 

Um pouco 
Moderada 

mente 
Muito 

Extrema 

mente 

62 Sente que o seu trabalho lhe 

exige muita energia que 

acaba afetar a sua vida 

privada negativamente? 

     

63 Sente que o seu trabalho lhe 

exige muito tempo que 

acaba por afetar a sua vida 

privada negativamente? 

     

64 A sua família e os seus 

amigos dizem-lhe que 

trabalha demais? 
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Com que frequência durante as últimas 4 semanas sentiu… 

 

 

Nº Itens 
Nunca/quase 

nunca 
Raramente Às Vezes 

Frequente 

mente 
Sempre 

65 Dificuldade em adormecer?      

66 Acordou várias vezes 

durante a noite e depois 

não conseguiu adormecer 

novamente? 

     

67 Fisicamente exausto?      

68 

 

Emocionalmente exausto? 
     

69 Irritado?      

70 Ansioso?      

71 Triste?      

72 Falta de interesse por 

coisas quotidianas? 
     

 

Nos últimos 12 meses, no seu local de trabalho: 

 

 

Nº Itens 
Nunca/quase 

nunca 
Raramente Às Vezes 

Frequente 

mente 
Sempre 

73 Tem sido alvo de insultos 

ou provocações verbais? 
     

74 Tem sido exposto a assédio 

sexual indesejado?  
     

75 

 

Tem sido exposto a 

ameaças de violência?  
     

76 Tem sido exposto a 

violência física? 
     

 

 

SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES  

 

Nº Itens 
Discordo 

totalmente 
Discordo Concordo 

Concordo 

totalmente 

1 A administração desta 

organização apoia-me 
    

2 Recebo o suporte e orientação 

adequados do meu supervisor 

direto 

    

3 Eu recebo toda a formação 

necessária para a realização 

do meu trabalho  

    

4 Aprendi diversas 

competências profissionais na 

função que desempenho/no 

lugar que ocupo  
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5 Sinto-me encorajado pelo 

meu supervisor a oferecer 

sugestões e propostas de 

melhorias 

    

6 A administração faz 

alterações com base nas 

minhas sugestões e feedback 

    

7 Sou devidamente reconhecido 

quando tenho um bom 

desempenho nas tarefas de 

trabalho habituais 

    

8 As regras da organização 

fazem com que seja fácil para 

mim realizar um bom 

trabalho 

    

9 Estou satisfeito(a) com as 

minhas probabilidades de vir 

a ser promovido(a) 

    

10 Tenho oportunidades 

adequadas para desenvolver 

as minhas competências 

profissionais 

    

11 Eu tenho uma descrição 

precisa (por escrito) do 

trabalho a realizar 

    

12 A quantidade de trabalho que 

é expetável que eu termine no 

final de cada semana é 

razoável 

    

13 Explicam-me sempre de 

forma clara as minhas tarefas 

de trabalho 

    

14 O meu trabalho é avaliado 

com base num sistema justo 

de padrões de desempenho 

    

15 O meu departamento 

disponibiliza todos os 

equipamentos, materiais e 

recursos necessários para que 

eu desempenhe as minhas 

funções/tarefas 

    

16 Os espaços físicos são 

adequados para que eu 

desempenhe as minhas 

funções 

    

17 Eu e os meus colegas de 

trabalho trabalhamos bem 

juntos 

    

18 Sinto que posso comunicar 

facilmente com os membros 
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de todos os níveis 

hierárquicos desta 

organização 

 

Nº Itens 
Não, em 

absoluto 

Provavelmente 

Não 

Provavelmente 

Sim 

Sim, em 

absoluto  

19 Eu recomendaria este 

serviço a outros 

profissionais como sendo 

um bom local para se 

trabalhar  

    

 

Nº Itens 
1 –   

pior 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 -  

melhor 

20 Como classificaria esta 

unidade de saúde como local 

para trabalhar, numa escala 

de 1 (a pior) a 10 (a melhor) 

          

 

GESTÃO DO DESEMPENHO 

 

Depois de ler cada afirmação, avalie em termos da frequência com que tem o 

comportamento expresso em cada uma delas. Indique a sua resposta selecionando a 

descrição que melhor represente as suas observações ou experiência. As descrições 

variam de nunca, raramente, às vezes, frequentemente e sempre. Não há respostas certas 

ou erradas. A resposta correta é a resposta que expressa as suas observações honestas ou 

experiência 

 

Nº Itens Nunca Raramente Às vezes 
Frequente

mente 
Sempre 

Processo de estabelecimento de objetivos 

1 Garante que as metas de 

desempenho estão ligadas 

aos objetivos estratégicos ou 

operacionais do Hospital 

     

2 Participa no estabelecimento 

de objetivos  
     

3 Auxilia os outros no 

estabelecimento de 

objetivos de desempenho 

específicos e mensuráveis  

     

4 Auxilia os outros no 

desenvolvimento de planos 

de ação que suportam metas 

de desempenho 

     

5 Incentiva os outros a 

estabelecer metas 

desafiadoras mas atingíveis 

     

Comunicação 
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6 Tem um estilo de 

comunicação que faz com 

que os outros fiquem na 

defensiva 

     

7 É um bom ouvinte      

8 É acessível e disponível 

para conversar com outras 

pessoas 

     

9 Fornece um feedback mais 

positivo do que negativo 
     

Feedback 

10 Dá aos outros um feedback 

oportuno sobre o seu 

desempenho 

     

11 Dá aos outros um feedback 

específico sobre o que é 

bom e mau relativamente ao 

desempenho 

     

12 Auxilia os outros no seu 

planeamento de carreira 
     

13 Dá um feedback honesto      

14 Ao fornecer feedback 

explica como o 

comportamento de uma 

pessoa a afeta a si própria e 

ao grupo de trabalho 

     

Coaching 

15 Mostra aos outros como 

completar tarefas difíceis  
     

16 Fornece os recursos 

necessários para realizar o 

trabalho 

     

17 Ajuda a identificar soluções 

para superar os obstáculos 

no desempenho 

     

18 Ajuda as pessoas a 

desenvolverem as suas 

competências 

     

19 Direciona quando é 

necessário  
     

Estabelecimento de consequências  

20 Reconhece o desempenho 

excecional 
     

21 Recompensa o bom 

desempenho 
     

22 Relaciona o reconhecimento 

e/ou as recompensas pelo 

desempenho  
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Estabelecimento/monitorização das expectativas de desempenho 

23 Verifica o trabalho quanto à 

precisão e/ou qualidade 
     

24 Mantém as pessoas 

informadas sobre mudanças, 

prazos ou problemas 

     

25 Comunica as expectativas 

relacionadas com a 

qualidade 

     

26 Monitoriza o seu próprio 

desempenho no trabalho 
     

27 Prioriza tarefas e objetivos      

 

 

Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento contacte a 

coordenadora do projeto Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. 
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 ANEXO F 
Instrumento Membros da Administração e Gestão 
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Pretendemos identificar e compreender os factores organizacionais, psicossociais e 

profissionais que influenciam a qualidade de vida, desempenho dos profissionais de saúde 

e outros resultados em Hospitais. 

Os dados recolhidos destinam-se a procedimentos meramente estatísticos, tendo em vista 

o alargamento dos conhecimentos nesta área, bem como, ponderar formas de intervenção 

adequadas às necessidades das Organizações, Profissionais e Doentes. Os dados serão 

recolhidos através do instrumento seguinte a ser preenchido pelos membros da 

administração e diretores clínicos da organização de saúde e tem um tempo aproximado 

de resposta de 20 minutos.  

A sua colaboração é fundamental, mas sinta-se livre de aceitar ou recusar participar no 

estudo. Asseguramos que todos os dados por si fornecidos são confidenciais. 

Não existem respostas certas ou erradas, apenas lhe pedimos que responda a todas as 

questões apresentadas com a máxima sinceridade possível.  

 

Muito obrigada pela sua colaboração. 

 

 

Idade  XXX XXX Estado Civil XXSolteiro(a) XXX 

     XXUnião de Facto  

     XXCasado(a)  

Género Feminino    XXSeparado(a)  

 Masculino    XXDivorciado(a)  

     XXViúvo(a)  

 

Tem filhos? 

 

Sim XXX  Não XXX  Quantos?  

 

Nível de escolaridade (indique todas as que se verifiquem) 

 

 

Licenciatura XXX  Qual?__________________________ 

Mestrado XXX  Qual?__________________________ 

Doutoramento XXX  Qual?__________________________ 

 

Situação profissional 

 

Contrato a termo certo XXX 

Contrato sem termo dedicação exclusiva  

Contrato sem termo acumulação de funções noutro Hospital  

Contrato sem termo acumulação de outras funções sem ser em Hospital  

Outro  

 Qual?________________________________ 

 

Área Formação/especialidade____________________________________________ 

 

Tempo de serviço (anos) _______________________________________________ 
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1. CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

As seguintes afirmações pretendem avaliar seis dimensões-chave da cultura 

organizacional. Ao completar o instrumento, estará a fornecer uma imagem de como o 

Hospital opera e os valores que o caracterizam. Não existem respostas certas ou erradas 

para essas perguntas, assim como não existe cultura certa ou errada. Seja o mais preciso 

possível ao responder às perguntas, para que o diagnóstico cultural resultante seja o mais 

preciso possível. 

 

 

1. Características Dominantes  

Nº Itens 

Discord

o em 

absolut

o 

Discordo 

 

Nem 

discordo 

nem 

concordo 

Concordo  
Concordo 

em absoluto 

A O Hospital é um local muito 

pessoal. É como uma família 

alargada. As pessoas parecem 

partilhar muito de si mesmas. 

     

B O Hospital é um local muito 

empreendedor e dinâmico. As 

pessoas estão dispostas a correr 

riscos. 

     

C O Hospital é muito orientado 

para os resultados. Uma grande 

preocupação é com o fazer o 

trabalho. As pessoas são muito 

competitivas e orientadas para 

a realização.  

     

D O Hospital é um local muito 

controlado e estruturado. Os 

procedimentos formais 

geralmente orientam o que as 

pessoas fazem. 

     

2. Liderança Organizacional  

A A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

sinónimo de orientação, 

facilitação ou incentivo. 

     

B A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

um exemplo de 

empreendedorismo, inovação 

ou gestão de risco. 

     

C A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

um exemplo de insensibilidade, 

agressividade e focada na 

orientação para os resultados. 
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D A liderança no Hospital é 

geralmente considerada como 

exemplo de coordenação, 

organização ou eficiência. 

     

3. Gestão de Colaboradores  

A O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pelo trabalho 

em equipa, consenso e 

participação. 

     

B O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pelo risco 

individual, inovação, liberdade 

e singularidade. 

     

C O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pela 

competitividade, alta exigência 

e realização. 

     

D O estilo de gestão no Hospital 

é caracterizado pela segurança 

do emprego, conformidade, 

previsibilidade e estabilidade 

nos relacionamentos. 

     

4. Coesão Organizacional 

A O que une o Hospital é a 

lealdade e a confiança mútua. 

O compromisso com a 

organização é significativo. 

     

B O que une o Hospital é o 

compromisso com a inovação e 

o desenvolvimento. Há 

incentivo em estar na 

vanguarda/na linha da frente. 

     

C O que une o Hospital é a 

ênfase na realização e no 

alcance de objetivos. A 

agressividade e o vencer são 

temas comuns. 

     

D O que une o Hospital são as 

regras e políticas formais. 

Manter o funcionamento 

tranquilo da organização é 

importante. 

     

5. Ênfase estratégico 

A O Hospital enfatiza o 

desenvolvimento humano. A 

alta confiança, abertura e 

participação persistem. 

     

B O Hospital enfatiza a aquisição 

de novos recursos e a criação 

de novos desafios. Propor e 
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perspetivar novas situações e 

oportunidades  é valorizado. 

C O Hospital enfatiza ações 

competitivas e realizações. 

Alcançar objetivos e ganhar no 

mercado são aspetos 

dominantes/fundamentais.  

     

D O Hospital enfatiza a 

permanência e a estabilidade. 

A eficiência, controlo e 

operações simples/eficientes 

são importantes. 

     

6. Critérios de Sucesso   

A O Hospital define o sucesso 

com base no desenvolvimento 

de recursos humanos, trabalho 

em equipa, comprometimento 

dos colaboradores e 

preocupação com as pessoas. 

     

B O Hospital define o sucesso 

com base em ter os produtos 

mais exclusivos ou mais 

recentes. A organização é líder 

de produtos e inovadora.  

     

C O Hospital define o sucesso 

com base em ganhar no 

mercado e em superar a 

concorrência. A liderança 

competitiva do mercado é 

fundamental. 

     

D O Hospital define o sucesso 

com base na eficiência. Uma 

entrega confiável, um 

agendamento eficiente e uma 

produção de baixo custo são 

fatores essenciais. 

     

 

2. SOLICITAMOS QUE REALIZE A ANÁLISE SWOT E PROPOSTA DE 

AÇÕES DE MELHORIA  

 

1. Análise SWOT do Hospital 

 

Pontos fortes 

a) 

b) 

c) 
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Pontos fracos 

a) 

b) 

c) 

 

Oportunidades  

a) 

b) 

c) 

 

Constrangimentos  

a) 

b) 

c) 

 

Ações de melhoria 

a) 

b) 

c) 

 

2. Análise SWOT Administração/Gestão 

 

Pontos fortes 

a) 

b) 

c) 

 

Pontos fracos 

a) 

b) 

c) 

 

Oportunidades  

a) 

b) 

c) 

 

Constrangimentos  

a) 

b) 

c) 

 

Ações de melhoria 

a) 

b) 

c) 
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3. Análise SWOT dos Profissionais 

 

Pontos fortes 

a) 

b) 

c) 

 

Pontos fracos 

a) 

b) 

c) 

 

Oportunidades  

a) 

b) 

c) 

 

Constrangimentos  

a) 

b) 

c) 

 

Ações de melhoria 

a) 

b) 

c) 

 

4. Análise SWOT dos Doentes 

 

Pontos fortes 

a) 

b) 

c) 

 

Pontos fracos 

a) 

b) 

c) 

 

Oportunidades  

a) 

b) 

c) 

 

Constrangimentos  

a) 

b) 

c) 
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Ações de melhoria 

a) 

b) 

c) 

 

Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento contacte a 

coordenadora do projeto Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. 
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 ANEXO G 
Carta Convite Administração/gestão e Profissionais da Organização de 

Saúde 
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Exmos Senhores (Administração/gestão; Profissionais da Organização de Saúde) 

 

Na sequência da apresentação realizada no dia X setembro, o Hospital de XXX irá 

integrar um projeto na área da Gestão Global das Organizações de Saúde, que está a ser 

desenvolvido no âmbito de uma colaboração da Direção-Geral de Saúde, com o 

ISAMB/FM/Universidade de Lisboa e CLISSIS/Universidade Lusíada. 

 

O projeto tem como objectivo geral compreender e caracterizar os factores 

organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam a qualidade de vida, 

desempenho dos profissionais de saúde e outros resultados em organizações de saúde e 

pretende envolver toda a comunidade da organização, nomeadamente os doentes, os 

profissionais, os membros da gestão e da administração. 

 

O projeto pretende propor um modelo compreensivo de avaliação integrado e 

multidimensional da relação entre a Cultura Organizacional, Fatores Psicossociais do 

Trabalho e Qualidade de Vida dos Profissionais de Saúde e consequentes resultados. 

 

A participação de todos os profissionais é fundamental, permitindo aceder a informação 

o mais abrangente possível e propor um modelo de avaliação com maior robustez.  

 

Em breve será enviada uma mensagem com um link para preenchimento do instrumento 

de recolha de dados. 

 

Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento contacte a 

coordenadora do projeto Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. 
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 ANEXO H 
Carta de envio de Link para preenchimento do Instrumento 
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Exmos Senhores (Profissionais da Organização de Saúde /Membros da Administração / 

Gestão) 

 

O Hospital XX é parceiro do projeto na área da Gestão Global das Organizações de 

Saúde, que está a ser desenvolvido no âmbito de uma colaboração da Direção-Geral de 

Saúde, com o ISAMB/FM/Universidade de Lisboa e CLISSIS/Universidade Lusíada. 

 

O projeto tem como objectivo geral compreender e caracterizar os factores 

organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam a qualidade de vida, 

desempenho dos profissionais de saúde e outros resultados em organizações de saúde e 

pretende envolver toda a comunidade da organização. 

O projeto pretende propor um modelo compreensivo de avaliação integrado e 

multidimensional da relação entre a Cultura Organizacional, Fatores Psicossociais do 

Trabalho e Qualidade de Vida dos Profissionais de Saúde e consequentes resultados. 

A participação de todos os profissionais é fundamental, permitindo aceder a informação 

o mais abrangente possível e propor um modelo de avaliação com maior robustez.  

 

São garantidos a confidencialidade e anonimato (não serão registados dados de 

identificação) dos dados recolhidos e uso exclusivo dos dados recolhidos para o presente 

projecto. A participação é voluntária e implica a possibilidade de, em qualquer altura do 

preenchimento do instrumento, recusar participar no estudo sem ter de dar qualquer tipo 

de justificação. 

 

A participação de todos os profissionais é fundamental, permitindo aceder a informação 

o mais abrangente possível e propor um modelo de avaliação com maior robustez.  

 

Se concorda com a proposta que lhe foi feita solicitamos que preencha o instrumento 

através do link em baixo indicado. O preenchimento tem a duração prevista de 25 min. 

 

LINK 

 

Por favor, leia com atenção a informação. Se achar que algo está incorreto ou que não 

está claro, não hesite em solicitar mais informações.  
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Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento contacte a 

coordenadora do projeto Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. ou 

contacto do hospital 
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 ANEXO I 
Consentimento Informado administração/gestão e Profissionais de Saúde 
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Consentimento Informado 

 

Está a decorrer um projeto na área da Gestão de Organizações de Saúde, coordenado 

pelo ISAMB/FM/Universidade de Lisboa e CLISSIS/Universidade Lusíada com a 

colaboração da Direção-Geral de Saúde. 

 

O projeto tem como objectivo geral compreender e caracterizar os factores 

organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam a qualidade de vida, 

desempenho dos profissionais de saúde e outros resultados em organizações de saúde.  

O projeto pretende propor um modelo compreensivo da relação dos factores 

organizacionais, psicossociais e profissionais que influenciam a qualidade de vida, 

desempenho dos profissionais de saúde e outros resultados nestas organizações. 

 

Garantimos a confidencialidade e anonimato (não serão registados dados de 

identificação) dos dados recolhidos e uso exclusivo dos dados recolhidos para o presente 

estudo. 

 

A sua participação é muito importante para nós e para aceder à informação o mais 

abrangente possível. A participação é voluntária e implica a possibilidade de, em qualquer 

altura, recusar participar no estudo sem ter de dar qualquer tipo de justificação.  

 

Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento contacte a 

coordenadora do projeto Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. 

 

Por favor, leia com atenção a informação. Se achar que algo está incorreto ou que não 

está claro, não hesite em solicitar mais informações.  

 

Declaro ter lido e compreendido a informação que me foi fornecida. Foi-me garantida a 

possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem ter de dar 

qualquer tipo de justificação. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a 

utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando que apenas serão 

mailto:tania.gaspar@edu.ulusiada.pt
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utilizados para esta investigação e de acordo com as garantias de confidencialidade e 

anonimato que me são indicadas pela investigadora.  

 

Data: dia/mês/ano 

Se concorda com a proposta que lhe foi feita, queira assinar este documento. 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO J 
Carta Convite Doentes 
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Exmos Senhores (Utentes) 

 

A Direção-Geral de Saúde em parceria com ao CLISSIS/Universidade Lusíada estão a 

realizar um inquérito de satisfação do utente com a utilização dos serviços e cuidados do 

Sistema Nacional de Saúde e do Hospital de XXX em particular.  

 

A participação dos utentes é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos 

serviços cuidados. 

 

Os utentes a participar no inquérito, foram selecionados aleatoriamente, pelo que até ao 

final do ano de 2019 poderá ser contactado por telefone no sentido de responder a um 

questionário de satisfação da Direção-Geral de Saúde com duração de 5 minutos.  

 

A participação no inquérito é voluntária e será respeitado o anonimato, se não pretender 

ser contactado para a realização do inquérito agradeço que contacte até dia 15 de outubro 

de 2019 contacte XXX (email do Hospital) 

 

Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento por favor contacte 

a coordenadora do estudo Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. OU 

(contacto do hospital). 
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 ANEXO K 
Consentimento Informado doente 
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Consentimento Informado  doente 

 

Senhora / Senhor … 

 

O meu nome é XXX e estamos a contactá-lo(a) no âmbito de um inquérito de satisfação 

do utente com a utilização dos serviços e cuidados do Sistema Nacional de Saúde e do 

Hospital em particular que está a ser realizado pela Direção-Geral de Saúde em parceria 

com ao CLISSIS/Universidade Lusíada. 

 

Vimos por este meio convidá-lo(a) a participar neste inquérito que tem a duração de 7 

minutos. 

Os utentes a participar no inquérito, foram selecionados aleatoriamente. A participação é 

voluntária e será respeitado o anonimato e a confidencialidade dos dados recolhidos. 

 

A sua opinião e experiência é fundamental para a melhoria contínua da qualidade dos 

serviços cuidados. Em qualquer altura pode recusar participar no estudo sem ter de dar 

qualquer tipo de justificação.  

 

Agradecia que me confirmasse se compreendeu a informação que lhe indiquei, que 

aceita participar neste inquérito e que permite a utilização dos dados que de forma 

voluntária fornece, confiando que será mantida a confidencialidade e anonimato dos 

dados recolhidos. 

 

Pedia que me confirmasse se aceita a participação no inquérito. 

 

(se o utente expressamente aceitar participar a investigadora(or) passará a ler o 

questionário.  

 

(No final do contacto) 

Agradecemos a sua importante colaboração. Qualquer esclarecimento contacte a 

coordenadora do projeto Professora Doutora Tania Gaspar, ISAMB/Universidade de 

Lisboa; CLISSIS/universidade de Lisboa através de  tania.gaspar@edu.ulusiada.pt. e 

contacto do Hospital 
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 ANEXO L 
Comunicações Painel Delphi 
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1. Carta Convite 

 

Estimado  

 

A Universidade de Lisboa/ISAMB, Universidade Lusíada e Direção-Geral da Saúde 

estão a realizar um projeto que visa a construção de um modelo multidimensional e 

integrado de avaliação das organizações de saúde.  

Venho por este meio convidá-lo para integrar a Comissão de Acompanhamento do 

projeto e participar numa fase final através da colaboração num delphi. 

 

O projecto envolve uma última fase em que através do método de investigação delphi 

iremos solicitar a especialistas da área da gestão e saúde pública que participarem na 

reflexão dos resultados principais e na construção de um documento de consenso acerca 

dos fatores que influenciam e como a qualidade das organizações de saúde (infra segue 

informação resumo sobre o projeto, entidades e membros da comissão de 

acompanhamento). 

 

Venho pedir a sua colaboração neste processo como uma das especialistas. O processo é 

anónimo se o especialista assim o desejar, terá 3 momentos e o documento estímulo 

inicial tem 11 questões/resultados para serem quantificados em termos de concordância 

e comentados.  

• Momento 1 (julho 2020) – Envio de questões para serem quantificadas e comentadas 

pelos especialistas; 

• Momento 2 (Início de setembro 2020)– Reenvio da Análise das Respostas que serão 

organizadas por respostas consensuais; respostas contraditórias e respostas por 

clarificar; 

• Momento 3 (Final de setembro 2020)– Reenvio do Documento de Consenso para 

parecer final dos Especialistas. 

 

Estes prazos podem ser ajustados e espero que tenha oportunidade de participar, estou 

certa que dará um importante contributo, fico a aguardar o seu feedback, muito obrigada  

 

Abraço Tania Gaspar  

 

 

2. Carta Momento 1 

 

Estimado 

 

Renovo o agradecimento por ter aceite participar neste delphi no âmbito do Estudo Gestão 

Global da saúde, é uma honra e fundamental contar com o seu conhecimento, experiência 

e reflexão. 

 

Neste primeiro momento (Momento 1) pretende-se recolher quantificação e opiniões e 

reflexões acerca das questões colocadas e facilitar a compreensão sobre os fatores 

(organizacionais, dos profissionais e dos doentes) que influenciam os Resultados e 

Qualidade Global das Organizações de Saúde.  
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Pode editar o documento e utilizar o espaço para comentário na medida que considerar 

necessário, pode ser incluída qualquer outra questão ou comentário que seja considerado 

pertinente inerente a um processo de construção conjunto.  

 

Se possível agradecia que devolvesse o documento até dia 17 de julho, qualquer questão 

adicional disponha 

 

Bom trabalho. 

 

Muito obrigada  

 

Abraço  

Tania Gaspar    

 

 

3. Carta Momento 2 

 

Estima@ 

 

Renovo o agradecimento por ter aceite participar neste delphi no âmbito do Estudo 

Gestão Global da saúde, é uma honra e fundamental contar com o seu conhecimento, 

experiência e reflexão. 

  

Neste segundo momento (Momento 2) pretende-se recolher quantificação e opiniões e 

reflexões acerca de sugestões de melhoria da qualidade global das Organizações de 

Saúde. 

  

Seguem em anexo 2 documentos, um documento com as questões do Momento 2 e outro 

documento informativo onde pode consultar o resumo das respostas do Momento 1. 

  

Pode editar o documento do Momento 2 e utilizar o espaço para comentário na medida 

que considerar necessário, pode ser incluída qualquer outra questão ou comentário que 

seja considerado pertinente inerente a um processo de construção conjunto.  

  

O documento inclui 7 grupos de questões, em relação às questões (1 a 6) assinale em 

que medida concorda com as opções indicadas de 1 (discordo totalmente) a 10 

(concordo totalmente). Na pergunta 7 queira por favor indicar pelo menos 3 

recomendações.  

  

Se possível agradecia que devolvesse o documento até dia 17 de setembro, qualquer 

questão adicional disponha 

  

Bom trabalho. 

  

Muito obrigada  

  

Abraço 

Tania Gaspar    
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4. Carta Momento 3 

 

Estimado ... 

 

Após três meses de partilha e reflexão conjunta foi-se construindo a Carta de 

Consenso (Estímulo 3 do painel delphi) que consideramos ser um importante contributo 

na identificação de medidas, prioridades e ações conducentes à melhoria da qualidade e 

dos resultados das organizações de saúde. 

A Carta de Consenso resultante é um produto do estudo “Gestão em Contexto 

Hospitalar: Modelo compreensivo da relação entre a Cultura Organizacional, fatores 

Psicossociais do Trabalho e Qualidade de Vida dos Profissionais de Saúde Resultados” 

(Gaspar, et al, 2019) e terá utilização académica e científica primordial.  

 

Neste Momento 3 pedia que, após leitura aprofundada da Carta de Consenso 

(anexo), indicasse em resposta ao presente email o parecer face ao conteúdo do 

documento: 

 

1. Subscrevo na globalidade a Carta de Consenso e pretendo manter o anonimato 

__ 

2. Subscrevo na globalidade a Carta de Consenso e pretendo associar o meu nome 

ao documento __ 

3. Não Subscrevo na globalidade a Carta de Consenso __ 

4. Apenas Subscrevo a Carta de Consenso com a seguinte alteração*: __ 

______________________________________________________________________ 

*A Equipa do Estudo irá analisar as alterações solicitadas e se considerar que desvirtuam 

ou que alteram na globalidade o documento poderá voltar a colocar à consideração da 

equipa de especialistas do painel delphi.   

 

Se possível agradecia que enviasse a resposta até dia 15 de outubro, qualquer 

questão/sugestão adicional disponha 

 

Muito agradeço todo a colaboração e dedicação, congratulando todos pelo importante e 

robusto conteúdo construído.  

 

Abraço  

Tania Gaspar  
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 ANEXO M 
Exercício Delphi - Estímulo 1 
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Projeto GESTÃO GLOBAL DA SAÚDE 

 

O presente exercício é delphi uma última fase de um projeto mais amplo que envolveu 

em estudo quantitativo prévio, que se traduziu na recolha de dados através de questionário 

em três organizações de Portugal continental (três hospitais públicos), envolvendo 

membros da administração, profissionais e doentes da organização de saúde. 

 

O objetivo geral do projeto é responder à seguinte questão:  

 

De que forma é que os fatores organizacionais (Cultura Organizacional) e fatores 

relacionados com os profissionais de saúde (Fatores Psicossociais do Trabalho; 

Qualidade de Vida e Perceção de Desempenho) influenciam os resultados (Satisfação 

Profissionais, Satisfação Doentes; Fatores Económico-financeiros) em organizações de 

saúde? 

 

O método delphi permite recolher opiniões e reflexões de especialistas sobre fenómenos 

complexos e assim, facilitar e melhorar a tomada de decisões. Normalmente consiste num 

conjunto de questões estímulo que são respondidas, de maneira sequencial, 

individualmente pelos participantes, com informações resumidas sobre as respostas do 

grupo às questões anteriores, de modo a se estabelecer uma comunicação entre os 

participantes e, progressivamente, ir moldando um parecer/feedback coletivo (Grisham, 

2009). Vários autores frisam que a obtenção de consenso não é sempre possível ou 

desejável, objetivo do delphi não é chegar a uma reposta única ou a um consenso, mas 

simplesmente obter o maior número possível de respostas e opiniões de elevada qualidade 

de um grupo de especialistas, de modo a apoiar e direcionar conclusões, as 

recomendações para a intervenção e políticas (Powell, 2003; Yousuf, 2007). 

O método delphi segue os seguintes princípios: anonimato do contributo específico de 

cada um dos especialistas, feedback das opiniões e contribuições de cada especialista, 

construção e apresentação da resposta do grupo como um todo e oportunidade de revisão 

e alteração das respostas ao longo do processo (Grisham, 2009). 

O processo de implementação do método delphi pode ser organizado nas seguintes etapas: 

1) Seleção do grupo de especialistas; 2) Definição das questões iniciais (Questões 1); 3) 

Contato com os especialistas e convite para participação na investigação; 4) Envio das 

questões para os especialistas; 5) Receção das respostas às questões iniciais; 6)  Análise 

qualitativa e quantitativa das respostas; 7) Definição e envio das questões (questões 2) 

com feedback; 8) Receção das respostas às questões 2 e respetiva análise; 9) Final do 

processo e redação de relatório. Cada uma das etapas deve ser rigorosamente preparada e 

implementada, e todo o processo deve ser registado e descrito (Marques & Freitas, 2018).  

 

O método delphi é muito utilizado e adequado em estudos na área da saúde (De Meyrick, 

2003; Hackett, Masson & Philipps, 2006)) e relacionados com a gestão e governance em 

saúde (Ferrinho, Dramé, Biai, Lopes, Sousa & Lerberghe, 2013). 

 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de ética do Centro Académico de 

Medicina de Lisboa, do Centro Hospitalar Lisboa Norte da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa e obteve o parecer favorável refª nº 35/19.  

 

Estou esclarecido(a) acerca dos objetivos do estudo e concordo em participar   

 
x 
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DELPHI 

 

 

No presente processo seguir-se-ão três momentos todos realizados através de email: 

 

• Momento 1 (3- 17 julho 2020) – Envio de Questões para serem quantificadas e 

comentadas pelos especialistas; 

• Momento 2 (Início de setembro 2020) – Reenvio da Análise das Respostas que serão 

organizadas por respostas consensuais; Respostas Contraditórias e respostas por 

clarificar; 

• Momento 3 (Final de setembro 2020) – Reenvio do Documento de Consenso para 

parecer final dos Especialistas. 

 

 

QUESTÕES – MOMENTO 1 

 

1.Os tipos de Cultura Organizacional Cultura de Clã e Cultura Hierárquica1 são as 

mais utilizadas nas organizações de saúde do SNS. Os tipos de Cultura 

Organizacional Cultura de Mercado e Cultura de Adocracia não têm expressão nas 

organizações de saúde do SNS 

 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

2.As principais Barreiras/ Pontos Fracos ao aumento da qualidade e eficácia das 

organizações de saúde do SNS estão ligadas a: 

 

2.1. Gestão 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Falta de autonomia face ao poder central  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Subfinanciamento da organização de 

saúde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Falta de planeamento estratégico 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Falta de liderança e falhas na 

comunicação interna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sistema de reporte muito burocrático e 

disperso 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

  

 
1 *Cultura de Clã – cultura que valoriza a coesão e trabalho em equipa; Cultura Hierárquica - cultura formal, estável 

e centrada em procedimentos; Cultura de Mercado orientada para objetivos, resultados e competitividade, Cultura de 

Adocracia - orientada para a inovação, iniciativa e autonomia 
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2.1. Profissionais 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Ausência de incentivos associados ao 

desempenho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sobrecarga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Falta de tempo para maior envolvimento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desmotivação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elevado absentismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dificuldades em trabalhar em equipa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.2. Doentes 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Fraca literacia e empowerment do doente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tempos de espera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fragilidades ao nível das condições de 

acesso  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fragilidades ao nível da prestação de 

cuidados 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

3.Os principais Pontos Fortes associados ao aumento da qualidade e eficácia das 

organizações de saúde do SNS estão ligados a: 

 

3.1. Gestão 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Espírito de missão e compromisso com o 

SNS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Humanização dos cuidados e serviços 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Coesão da equipa  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Orientação para os objetivos estratégicos 

(quantitativos e qualitativos) alinhados 

com o SNS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Imagem, comunicação e acreditação 

externas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

3.2. Profissionais  

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Espírito de missão e compromisso com o 

SNS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Humanização dos cuidados e serviços 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Competência 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Motivação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.3. Doentes 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Acesso a Tratamentos tendencialmente 

gratuitos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aumento da literacia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Elevados níveis de adesão e interajuda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

4.Os profissionais mais satisfeitos com a sua remuneração apresentam níveis mais 

elevados de Qualidade de Vida (física, psicológica, social e ambiental) 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. O que mais contribui para os Riscos Psicossociais do Trabalho são as Exigências 

Laborais, os Valores do Local de Trabalho, Relações Sociais e Liderança e Interface 

Trabalho-Individuo.  

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Elevado Ritmo de Trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Exigências Cognitivas e Emocionais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Falta de Apoio da Gestão/supervisores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Baixa Qualidade de Liderança 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perceção de injustiça e desrespeito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conflitos nos papéis laborais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Conflito trabalho-família 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Stress e burnout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. São as mulheres e os profissionais mais velhos que apresentam maiores Riscos 

Psicossociais do Trabalho 

 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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7. Os profissionais com melhor desempenho são os que apresentam mais 

competências ao nível do processo de tomada de decisão e estabelecimento de 

objetivos. 

 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

8. Nível de satisfação no trabalho está relacionado com: 

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Relação com colegas de trabalho  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relação com gestão e supervisão  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Relação com os conteúdos do trabalho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. De um modo geral os doentes consideram que tiveram uma experiência de saúde 

positiva. Uma experiência menos positiva está relacionada com: 

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Tempos de espera  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Envolvimento dos doentes nas decisões  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Compreensão da informação transmitida 

pelo médico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

10. Em relação aos Resultados Económicos e Financeiros: 

 

10.1. Relativamente aos Gastos, os indicadores que contribuem mais para um pior 

resultado são: 

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo completamente – 10 

concordo totalmente): 

Gastos com pessoal por doente padrão 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastos com fornecimentos de serviços 

externos por doente padrão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Gastos com medicamentos por doente 

padrão 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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10.2. Em relação à Produtividade e Acesso ao nível das primeiras consultas e cirurgias 

verificam-se valores de produtividade elevados.  

 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

10.3. Relativamente ao Desempenho Assistencial, é a percentagem de reinternamentos 

em 30 dias é o indicador que revela um resultado menos positivo. 

 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

11. A Pandemia provocada pela COVID-19 trouxe alterações substanciais na 

questão de partida e resultados obtidos no estudo, ou seja, alterações ao nível 

Organizacional (Cultura Organizacional e Autonomia) e fatores relacionados com os 

Profissionais de Saúde (Fatores Psicossociais do Trabalho; Qualidade de Vida e Perceção 

de Desempenho) e sua influência ao nível dos Resultados (Satisfação dos Profissionais, 

Satisfação dos Doentes e Fatores Económico-financeiros) em organizações de saúde. 

 

Em que medida concorda com as afirmações (1 discordo completamente – 10 concordo 

totalmente): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário e sugestões para a melhoria da qualidade das organizações de saúde: 

_____________________________________________________________________ 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO N 
Exercício Delphi - Estímulo 2 
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Projeto GESTÃO GLOBAL DA SAÚDE – Momento 2  

 

O presente exercício é delphi uma última fase de um projeto mais amplo que envolveu 

em estudo quantitativo prévio, que se traduziu na recolha de dados através de questionário 

em três organizações de Portugal continental (três hospitais públicos), envolvendo 

membros da administração, profissionais e doentes da organização de saúde. 

 

O objetivo geral do projeto é responder à seguinte questão:  

De que forma é que os fatores organizacionais (Cultura Organizacional) e fatores 

relacionados com os profissionais de saúde (Fatores Psicossociais do Trabalho; 

Qualidade de Vida e Perceção de Desempenho) influenciam os resultados (Satisfação 

Profissionais, Satisfação Doentes; Fatores Económico-financeiros) em organizações de 

saúde? 

 

O método delphi permite recolher opiniões e reflexões de especialistas sobre fenómenos 

complexos e assim, facilitar e melhorar a tomada de decisões. Normalmente consiste num 

conjunto de questões estímulo que são respondidas, de maneira sequencial, 

individualmente pelos participantes, com informações resumidas sobre as respostas do 

grupo às questões anteriores, de modo a se estabelecer uma comunicação entre os 

participantes e, progressivamente, ir moldando um parecer/feedback coletivo (Grisham, 

2009). Vários autores frisam que a obtenção de consenso não é sempre possível ou 

desejável, objetivo do delphi não é chegar a uma reposta única ou a um consenso, mas 

simplesmente obter o maior número possível de respostas e opiniões de elevada qualidade 

de um grupo de especialistas, de modo a apoiar e direcionar conclusões, as 

recomendações para a intervenção e políticas (Powell, 2003; Yousuf, 2007). 

O método delphi segue os seguintes princípios: anonimato do contributo específico de 

cada um dos especialistas, feedback das opiniões e contribuições de cada especialista, 

construção e apresentação da resposta do grupo como um todo e oportunidade de revisão 

e alteração das respostas ao longo do processo (Grisham, 2009). 

O processo de implementação do método delphi pode ser organizado nas seguintes etapas: 

1) Seleção do grupo de especialistas; 2) Definição das questões iniciais (Questões 1); 3) 

Contato com os especialistas e convite para participação na investigação; 4) Envio das 

questões para os especialistas; 5) Receção das respostas às questões iniciais; 6)  Análise 

qualitativa e quantitativa das respostas; 7) Definição e envio das questões (questões 2) 

com feedback; 8) Receção das respostas às questões 2 e respetiva análise; 9) Final do 

processo e redação de relatório. Cada uma das etapas deve ser rigorosamente preparada e 

implementada, e todo o processo deve ser registado e descrito (Marques & Freitas, 2018).  

 

O método delphi é muito utilizado e adequado em estudos na área da saúde (De Meyrick, 

2003; Hackett, Masson & Philipps, 2006)) e relacionados com a gestão e governance em 

saúde (Ferrinho, Dramé, Biai, Lopes, Sousa & Lerberghe, 2013). 

 

O projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de ética do Centro Académico de 

Medicina de Lisboa, do Centro Hospitalar Lisboa Norte da Faculdade de Medicina da 

Universidade de Lisboa e obteve o parecer favorável refª nº 35/19.  

 

Estou esclarecido(a) acerca dos objetivos do estudo e concordo em participar   

 

 

  

x 
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DELPHI 

 

No presente processo seguir-se-ão três momentos todos realizados através de email: 

 

• Momento 1 (junho/julho 2020) – Envio de Questões para serem quantificadas e 

comentadas pelos especialistas; 

• Momento 2 (setembro 2020) – Reenvio da Análise das Respostas que serão 

organizadas por respostas consensuais; Respostas Contraditórias e respostas por 

clarificar; 

• Momento 3 (Final de setembro 2020) – Reenvio do Documento de Consenso para 

parecer final dos Especialistas. 

 

 

QUESTÕES – MOMENTO 2 

 

 

QUESTÕES MOMENTO 2 – PROPOSTA DE MELHORIA DA QUALIDADE 

DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE  

 

Grande parte dos especialistas apresentou sugestões para a melhoria da qualidade das 

organizações de saúde.  

São indicadas sugestões de melhoria ao nível político, da gestão, relacionadas com os 

profissionais, com os doentes, com os Sistemas de Comunicação e Informação e ligados 

à inovação. 

Em relação às questões (1 a 6) assinale em que medida concorda com as opções 

indicadas de 1 (discordo totalmente) a 10 (concordo totalmente). Na pergunta 7 queira 

por favor indicar pelo menos 3 recomendações.  

 

1. As melhorias prioritárias a Nível Político são:  

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo totalmente – 10 concordo 

totalmente): 

Planeamento estratégico a longo prazo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Financiamento adequado das 

organizações de saúde do SNS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aumento da autonomia financeira das 

organizações de saúde do SNS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maior autonomia da gestão face ao poder 

central e político 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Governance - transparência e regulação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Disseminação e alargamento de boas 

práticas. (Centros de Referência, etc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desburocratização (contratação de RH, 

aquisição de bens e serviços, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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2. As melhorias prioritárias a Nível da Gestão são:  

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo totalmente – 10 concordo 

totalmente): 

Planeamento estratégico a longo prazo 

tendo em consideração uma otimização 

dos serviços 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investimento na seleção e treino em 

liderança e gestão a todos os quadros 

dirigentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reduzir desperdício – recursos e materiais 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melhoria ao nível da comunicação 

interna, entre os diversos níveis de 

hierarquia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Reportar e registar acidentes e outros 

efeitos adversos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Auditorias regulares à gestão e prática 

clínica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diminuição e gestão eficaz dos tempos de 

espera 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contratação de mais recursos humanos e 

maior envolvimento dos profissionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melhorar as condições físicas das 

organizações de saúde 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
3. As melhorias prioritárias a Nível dos Profissionais são:  

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo totalmente – 10 concordo 

totalmente): 

Promover formação contínua dos 

profissionais 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rever as remunerações dos profissionais, 

implementar incentivos (prémios) 

financeiros de acordo com as avaliações 

de desempenho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Maior autonomia, envolvimento e 

responsabilização 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Melhores condições de trabalho para os 

profissionais de saúde (global) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) Recompensas não financeiras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b) Flexibilidade de horário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)  Possibilidade e articular com outras 

atividades (investigação, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Comentário:  

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

 

4. As melhorias prioritárias a Nível dos Doentes são:  

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo totalmente – 10 concordo 

totalmente): 

Avaliar satisfação dos doentes e montar 

um sistema eficaz de resposta às 

reclamações e elogios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Colocar o doente no centro. Maior 

triangulação dos processos, que devem 

ser centrados nas necessidades dos 

doentes, devem ser conduzidos pelos 

profissionais e pelos gestores em 

articulação com os doentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Aumento da literacia em saúde da 

população 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. As melhorias prioritárias a Nível dos Sistemas de informação e comunicação são:  

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo totalmente – 10 concordo 

totalmente): 

Sistema de informação clínica robusto, 

ágil e integrado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sistema de comunicação e informação 

tecnologicamente avançado que 

homogeneíze os processos e 

procedimentos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

6. As melhorias prioritárias a Nível da Inovação são:  

 

Em que medida concorda com as opções indicadas (1 discordo totalmente – 10 concordo 

totalmente): 

Telessaúde / E-Health 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hospitalização domiciliária 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cuidados ao domicílio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ligação sistemática à comunidade/rede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Valorização de atividades extra-

assistenciais (investigação, ensino, 

formação, etc). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Comentário:  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

7. Road Map for the future – How to do it? Quais os passos necessários para implementar 

as mudanças indicadas. Sugestões para operacionalizar a mudança. 

 

7.1  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7.2   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7.3   

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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 ANEXO O 
Exercício Delphi - Estímulo 3 
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CARTA DE CONSENSO - 2020 

 

No âmbito do Estudo Gestão em Contexto Hospitalar: Modelo compreensivo da relação 

entre a Cultura Organizacional, fatores Psicossociais do Trabalho e Qualidade de Vida dos 

Profissionais de Saúde Resultados (Gaspar, et al, 2019) foi realizado um Exercício delphi com 

o objetivo de identificar medidas, prioridades e ações conducentes à melhoria da qualidade e 

dos resultados das organizações de saúde. 

Contámos com a participação de 45 especialistas na área da gestão e saúde, 

nomeadamente altos cargos políticos, membros da administração de hospitais, diretores 

clínicos, profissionais de saúde seniores e personalidades com responsabilidades associativas 

na área da saúde.  

Após duas rondas de recolha de informação foi delineada a presente carta de consenso. 

 

A) FATORES QUE INFLUENCIAM OS RESULTADOS E A QUALIDADE DAS 

ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

 

Organização  

Em relação à Organização os tipos de Cultura Organizacional Cultura de Clã e Cultura 

Hierárquica são os mais utilizados nas organizações de saúde do SNS. Os tipos de Cultura 

Organizacional Cultura de Mercado e Cultura de Adocracia não têm expressão nas organizações 

de saúde do SNS. 

 

Barreiras/ Pontos Fracos  

 

Gestão 

Relativamente às principais Barreiras/ Pontos Fracos ao aumento da qualidade e eficácia das 

organizações de saúde do SNS que estão ligadas à gestão os especialistas revelaram elevada 

concordância em relação a: 

• Falta de autonomia face ao poder central 

• Subfinanciamento da organização de saúde 

• Falta de planeamento estratégico  

• Falta de liderança e falhas na comunicação interna  

• Sistema de reporte muito burocrático e disperso  

 

 

Profissionais 

Em relação aos profissionais os especialistas revelaram elevada concordância em relação a:  

• Ausência de incentivos associados ao desempenho  

• Sobrecarga de Trabalho 

• Desmotivação  

 

Doentes 

Em relação aos doentes os especialistas revelaram elevada concordância em relação a: 

• Fraca literacia e empowerment do doente  

• Tempos de espera  

• Fragilidades ao nível das condições de acesso  

 

Pontes Fortes 

 

Gestão 
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No âmbito dos principais Pontos Fortes associados ao aumento da qualidade e eficácia das 

organizações de saúde do SNS que estão ligados à gestão, os especialistas revelaram elevada 

concordância em relação a: 

• Espírito de missão e compromisso com o SNS 

 

Profissionais  

Em relação aos profissionais os especialistas revelaram elevada concordância em relação a:  

• Espírito de missão e compromisso com o SNS   

• Humanização dos cuidados e serviços  

• Competência  

 

Em relação à satisfação no trabalho, os especialistas concordam fortemente que está relacionada 

com:  

• Relação com colegas de trabalho   

• Relação com gestão e supervisão   

• Relação com os conteúdos do trabalho  

 

Riscos Psicossociais do Trabalho  

O tema que revelou maior nível de concordância por parte dos especialistas em relação aos 

fatores que mais contribuem para os Riscos Psicossociais do Trabalho, nomeadamente: 

• Ritmo de Trabalho   

• Exigências Cognitivas e Emocionais   

• Apoio por parte da Gestão/supervisores   

• Qualidade de Liderança   

• Perceção de justiça e respeito   

• Conflitos nos papéis laborais   

• Conflito trabalho-família   

• Stress e burnout  

 

Doentes 

Os especialistas concordam fortemente que de um modo geral os doentes consideram que 

tiveram uma experiência de saúde positiva. Uma experiência menos positiva está relacionada 

com:  

• Tempos de espera   

• Compreensão da informação transmitida pelo médico  

 

Resultados Económicos e Financeiros  

Em relação aos Resultados Económicos e Financeiros os especialistas concordam fortemente 

que são: 

• Gastos com fornecimentos de serviços externos por doente padrão são os indicadores que 

mais contribuem para um pior resultado  

 

COVID-19  

88.6% dos especialistas concordam fortemente que a pandemia provocada pela COVID-19 

trouxe alterações substanciais ao nível Organizacional (Cultura Organizacional e Autonomia) 

e fatores relacionados com os Profissionais de Saúde (Fatores Psicossociais do Trabalho; 

Qualidade de Vida e Perceção de Desempenho) e sua influência ao nível dos Resultados 

(Satisfação dos Profissionais, Satisfação dos Doentes e Fatores Económico-financeiros) em 

organizações de saúde. 
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B) SUGESTÕES DE MELHORIA DA QUALIDADE DAS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE 

 

São indicadas sugestões de melhoria da qualidade das organizações de saúde ao nível político, 

da gestão, relacionadas com os profissionais, com os doentes, com os sistemas de informação 

e comunicação e inovação. 

 

Nível Político  

Em relação às melhorias prioritárias ao nível político os especialistas concordam com a 

necessidade de:  

• Governance - transparência e regulação   

• Planeamento estratégico a longo prazo   

• Financiamento adequado das organizações de saúde do SNS   

• Aumento da autonomia financeira das organizações de saúde do SNS   

• Maior autonomia da gestão face ao poder central e político   

• Disseminação e alargamento de boas práticas (Centros de Referência, etc.) 

• Desburocratização (contratação de RH, aquisição de bens e serviços, etc.)  

 

Nível da Gestão  

Relativamente às melhorias ao nível da gestão 90% ou mais dos especialistas concorda com a 

necessidade de:  

• Planeamento estratégico a longo prazo tendo em consideração uma otimização dos serviços  

• Melhoria ao nível da comunicação interna, entre os diversos níveis de hierarquia   

• Auditorias regulares à gestão e prática clínica  

• Melhorar as condições físicas das organizações de saúde  

• Reduzir desperdício – recursos e materiais 

 

Nível dos Profissionais 

Em termos das melhorias relacionadas com os profissionais os especialistas concordam com a 

necessidade de:  

• Rever as remunerações dos profissionais, implementar incentivos (prémios) financeiros de 

acordo com as avaliações de desempenho   

• Maior autonomia, envolvimento e responsabilização   

• Melhores condições de trabalho para os profissionais de saúde (global)  

• Promover formação contínua dos profissionais   

• Possibilidade e articular com outras atividades (investigação, etc.) 

• Recompensas não financeiras  

 

Nível dos Doentes 

Em relação às melhorias prioritárias relacionadas com os doentes os especialistas concordam 

com a necessidade de:  

• Colocar o doente no centro. Maior triangulação dos processos, que devem ser centrados nas 

necessidades dos doentes, devem ser conduzidos pelos profissionais e pelos gestores em 

articulação com os doentes   

• Avaliar satisfação dos doentes e montar um sistema eficaz de resposta às reclamações e 

elogios  

• Aumento da literacia em saúde da população 

 

 

  



Gestão em saúde: determinantes organizacionais e individuais dos resultados em contexto hospitalar 

Tania Gaspar Sintra dos Santos   498 

Nível dos Sistemas de Informação e Comunicação  

Relativamente às melhorias ao nível dos sistemas de informação e comunicação os especialistas 

concordam com a necessidade de:  

• Sistema de informação clínica robusto, ágil e integrado   

• Sistema de comunicação e informação tecnologicamente avançado que permita que os 

processos e procedimentos sejam homogéneos 

 

Nível da Inovação 

Ligada à inovação os especialistas concordam com a necessidade de:  

• Ligação sistemática à comunidade/rede  

• Cuidados ao domicílio   

• Hospitalização domiciliária   

• Valorização de atividades extra-assistenciais (investigação, ensino, formação, etc.) 

 

C) PASSOS PARA A MUDANÇA 

 

Roadmap for the future – How to do it? Quais os passos necessários para implementar as 

mudanças indicadas. Sugestões para operacionalizar a mudança.  

 

Os especialistas apresentaram ações para a mudança nas seguintes áreas:  

1) Governance;  

2) Financiamento;  

3) Articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados;  

4) Gestão de Recursos Humanos;  

5) Satisfação e literacia dos doentes;  

6) Tecnologia e inovação.   

 

1. Governance em saúde   

 

Os especialistas salientam como prioritária a necessidade de uma autonomia da gestão do SNS 

face ao poder político, planeamento a longo prazo, descentralização ao nível da tomada de 

decisão, assim como, o cuidado na seleção dos membros da gestão das organizações de saúde, 

ao nível da formação e responsabilização. Reforçam a necessidade de avaliação e monitorização 

do processos e resultados. 

 

Autonomia  

• Alterar a dependência política directa da gestão do SNS criando entidade com autonomia e 

capacitação para gestão profissional do SNS e articulação com os restantes componentes do 

Sistema de Saúde.  

• Autonomia e responsabilização do Ministério da Saúde face ao Ministério das Finanças, na 

gestão do SNS.  

• Os problemas e os possíveis caminhos já foram exaustivamente expostos a dificuldade 

suprema será conseguir do poder político a coragem e a sagacidade para largar o controlo 

desta estrutura extremamente complexa que é o SNS entregando-a a uma equipa responsável e 

autónoma.  

• Autonomia de gestão completa das organizações para todas as questões relacionadas com a 

operação (recursos humanos e materiais, investimento) a partir da aprovação de um contrato-

programa.  
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Planeamento a longo prazo 

• Estruturação de uma ‘lei de programação de investimentos a pelo menos uma década, não 

variável em função dos orçamentos do estado. Seleção, avaliação e responsabilização das 

lideranças pelos resultados em saúde.  

• Ter uma estratégia de longo prazo, definida e conhecida, sem estar dependente de mudanças 

de visão política periódicas.  

• Criação de planos e orçamentos plurianuais para garantir a possibilidade de investimentos 

centrados na melhoria dos processos assistenciais. 

• Concertação/Consensos ao nível político da estratégia a longo prazo nas diversas áreas 

(institucional, profissionais e doentes). 

 

Descentralização 

• Transferência de poder central para regional ou autárquico.  

• Descentralização/regionalização das decisões a implementar. 

 

Gestores 

• Os quadros dirigentes (topo - CA - CD) e intermédios devem fazer cursos de gestão em saúde. 

• Autonomia e responsabilização das instituições da saúde face ao MS. 

• É imperioso um sério investimento na seleção e treino em liderança e gestão a todos os 

quadros dirigentes, para que as acções de formação, motivação, reconhecimento e 

desenvolvimento dos profissionais, sejam mais eficazes.  

• Ao nível da gestão recomendaria um maior investimento na humanização dos serviços e não 

apenas na gestão financeira dos mesmos. Estou consciente que os custos com a saúde são 

muito elevados, mas frequentemente o factor económico se sobrepõe ao factor cuidados de 

saúde.  

• A comunicação tem de ser melhorada, mais clara e mais transparente.  

• Aumentar a autonomia das chefias intermédias, generalizando a organização dos serviços em 

centros de responsabilidade 

 

Avaliação 

• Avaliação agressiva de todos os casos de óbitos e eventos adversos/inesperados com o intuito 

de identificar pontos para melhoria organizacional.  

• Avaliação sistemática dos órgãos de gestão a partir de indicadores fixados em contrato-

programa com incentivos e penalizações.  

• Estabelecer prioridades em cada um dos níveis com metas e calendarização das mesmas, 

testar o modelo em unidades piloto, realizar avaliação de impacto (health impact assessment) 

e generalizar as boas práticas, assegurando, ainda, a sustentabilidade das medidas a 

implementar.  

 

2. Financiamento 

 

Alguns especialistas referem a necessidade de realizar mudanças ao nível do financiamento do 

SNS, por um lado o financiamento deve ser suficiente e adequado às necessidades, relacionado 

com o doente, associado ao desempenho das organizações e dos serviços.  

 

• Aumentar o financiamento e agilizar os processos burocráticos.  

• O sistema de financiamento do SNS tem de mudar no sentido do money follows the patient.  

• Planeamento a médio/longo prazo.   
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• Existe subfinanciamento, estratégico e político, com alguns riscos de descapitalização e de 

baixa de qualidade do SNS.  

• Política de financiamento e incentivo para organizações com melhor desempenho/resultados.  

• Definir orçamentos para a saúde por serviço e dar autonomia às direções de serviço. 

 

3. Articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados  

 

Muitos dos especialistas defendem que é fundamental, a articulação entre os diferentes níveis 

de prestação de serviços e um maior investimento na prevenção.  

 

• Uma maior articulação entre os diferentes níveis de prestação de cuidados no sentindo de 

garantir uma efetiva continuidade dos cuidados e do acompanhamento aos doentes. 

Protocolos de articulação e proximidade entre unidades de cuidados de saúde primários (CSP) 

e unidades hospitalares e, da rede Nacional de Cuidados Continuados integrados, articulando 

com o sector social, para melhores resultados nos doentes, mesmo a nível preventivo e não só 

de tratamento/reabilitação. 

• Vontade política para investir verdadeiramente na promoção da saúde e prevenção da doença. 

Colocar a prevenção genuinamente como alavanca de novos modelos de governance e gestão, 

não descurando obviamente o tratamento e reabilitação. 

 

4. Gestão de Recursos Humanos  

 

Ao nível da gestão de recursos humanos os especialistas salientam a necessidade de melhorar 

a relação e comunicação entre chefias e profissionais, estabelecer uma relação entre 

desempenho e incentivos e melhorias ao nível das condições psicossociais no trabalho.  

 

Relação entre desempenho e incentivos 

• Premiar o desempenho, incentivos de acordo com a avaliação do desempenho dos 

profissionais.  

• Incentivos à construção de uma política de recursos humanos, por parte das organizações, a 

partir da definição de um mapa de competências, avaliação sistemática e incentivos de acordo 

com desempenho. 

• Introduzir incentivos aos profissionais baseados em resultados para os utentes e financeiros 

(custo-efetividade), distribuindo ganhos de eficiência pelas equipas de saúde. 

• Reconhecimento dos profissionais pela sua experiência e formação, valorização profissional 

por objetivos e autonomia de contratação nas organizações. 

 

Relação Chefias – profissionais 

• A nível dos profissionais uma melhoria a nível da comunicação e o trabalho em equipa, e da 

formação em contexto, para uma eficaz uniformização de procedimentos. 

• Direção/ coordenação baseada na transversalidade da autonomia/responsabilização dos 

colaboradores. Atenuar barreiras hierárquicas /promoção de locais de trabalho 

psicologicamente saudáveis/ processos de avaliação de desempenho justos com objetivos 

tangíveis /criação de identidade de grupo/ conceito de Marca. 

 

Valorização dos recursos existentes  

• Melhoria na gestão dos recursos humanos disponíveis.  

Apostar no gestor clínico do doente que articula com as especialidades necessárias, evitando 

duplicações de consultas e exames. 
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• É fundamental criar uma mentalidade de redução de desperdício e racionalização dos 

recursos. 

 

Outras condições psicossociais no trabalho  

• Investir na melhoria das condições psicossociais de trabalho, de modo a que os profissionais 

de saúde tenham mais saúde física e mental (promoção da saúde física e mental dos 

profissionais) e estejam mais protegidos do burnout que atinge níveis elevadíssimos nestes 

profissionais (prevenção).  

• Proporcionar aos profissionais de saúde maior disponibilidade para atividades extra 

assistenciais entre as quais aquisição de habilitações na área da gestão, investigação e 

formação. Atualmente há tempos escassos para atividades de reflexão no âmbito profissional 

individual e grupal.   

• Aumentar os tempos de comunicação entre o profissional e o doente. Estes tempos permitem 

aumentar a literacia, a satisfação do doente e a segurança do profissional relativamente à 

informação, qualidade da mesma e planeamento do tratamento. 

 

5. Satisfação e Literacia dos Doentes  

 

Em relação aos doentes os especialistas reforçam que o doente deve estar no centro, os serviços 

devem-se centrar nas necessidades e na promoção da literacia em saúde. Para tal torna-se 

necessário avaliar as necessidades e envolver os doentes, cuidadores e toda a comunidade.  

 

• Investir na monitorização da experiência do doente e dos resultados obtidos (PREMs e 

PROMs). 

• Levantamento de necessidades de doentes, familiares/cuidadores e serviços. 

• Centralizar o sistema nas necessidades dos doentes, quanto às patologias predominantes e 

necessidades, quanto à sua literacia e importante aumentar a sua responsabilidade e deveres 

de doente.  

• Envolver associações de doentes e comunidade.  

• Maior investimento em manter o doente no domicílio não só no campo da saúde como social. 

 

6. Tecnologia – Informação, comunicação, E-health e inovação 

 

Ao nível da E-health os especialistas consideram que deverá haver um maior investimento, por 

um lado para a maior utilização da telemedicina e outras especialidades como forma de ampliar 

as respostas em saúde, por outro, investimento em tecnologias de comunicação e informação 

de forma a permitir um acesso mais rápido e completo à informação dos doentes e 

consequentemente realizar um cuidado mais integrado e eficaz.  

 

• Um maior investimento da E-Health, com modelos eficazes de telemedicina, tele 

enfermagem, com consultas, realização de exames complementares de diagnóstico e 

monitorização de doentes à distância no sentido de ampliar as respostas de saúde nos cuidados 

de saúde primários evitando a sobrecarga das unidades hospitalares, principalmente, dos 

Serviços de urgências. 

 

• Melhores sistemas de comunicação e informação e plataformas de registos informáticos que 

permitam a interoperabilidade entre os sistemas usados nas diferentes unidades de saúde dos 

diferentes níveis de saúde permitindo um melhor e maior acesso aos dados de saúde do doente 

em tempo real. 
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• Aperfeiçoamento de sistema de marcações (consultas e exames) e controlo de presenças, por 

forma a promover uma gestão mais eficaz de recursos. 

• Fomentar a utilização de tecnologia de informação para potenciar a gestão administrativa 

eficiente do SNS.  

 

CONCLUSÃO 

 

Governance  

Para a melhoria da qualidade e dos resultados das organizações de saúde destaca-se a 

necessidade fundamental da transparência e regulação na Governance, gestão autónoma e 

independente do poder político, estratégias a longo prazo, plano e orçamentos plurianuais, 

gestores hospitalares com formação em gestão, autonomia e responsabilização da gestão, 

avaliação sistemática de processos e resultados, melhorar comunicação hierárquica. 

Valorização e racionalização dos recursos existentes. O financiamento deve ser centrado no 

doente e de acordo com o desempenho da organização.  

 

Fundamental a articulação entre os diferentes níveis de prestação de serviços e um maior 

investimento na prevenção, ligação sistemática à comunidade/rede e dos cuidados ao domicílio.  

 

Importância fundamental de ter um Sistema de Informação e Comunicação clínica robusto, 

ágil. 

 

Ao nível da E-health deverá haver um maior investimento, na utilização da telemedicina e 

outras especialidades como forma de ampliar as respostas em saúde. 

 

Profissionais  

Em relação aos profissionais salienta-se a necessidade de rever as remunerações dos 

profissionais, implementar incentivos (prémios) financeiros de acordo com as avaliações de 

desempenho, promover maior autonomia, envolvimento e responsabilização dos profissionais, 

melhoria ao nível dos riscos psicossociais do trabalho, nomeadamente ao nível do stress e 

burnout. 

 

Doentes 

Face aos doentes da necessidade de colocar o doente no centro.  

Investir na literacia em saúde dos doentes e da população em geral.  

 

Avaliação e Monitorização  

Ao nível da avaliação e monitorização dos sistemas de saúde propõe-se constituir um grupo de 

trabalho multidisciplinar, que integre profissionais de diversas instituições de saúde, com a 

missão de apresentar propostas práticas, concretas e objetivas.  

 

Definir poucas metas e a serem concretizadas em tempos bem calendarizados com uso de 

recursos realistas. 

 

Necessidade de promover um evento anual para discussão entre diretores hospitalares que 

representem o SNS, ordem dos médicos, associações de doentes e outras instituições que se 

considerem relevantes. 

 

Partilhar/elaborar um catálogo das melhores práticas do Sistema Nacional de Saúde. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXO P 
Modelo final proposto tendo como base os resultados das entrevistas aos 

especialistas 
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