
Os portugueses dizem terem vivido boas experiências nos hospitais, mas criticam o tempo  
de espera até serem atendidos, o ruído e a alimentação. Entrevistámos 1723 cidadãos,  

que avaliaram a ida mais recente ao hospital, e reunimos informação consistente  
sobre 42 estabelecimentos, públicos e privados. Conheça os resultados do primeiro  

inquérito alargado que põe o acento na experiência do utente

Inês Lourinho

utentes avaliam experiências

hospitais

Hospitais 
de Norte  
a Sul 
42 ANALISADOS

Apoio, respeito, 
privacidade  
e empatia dos 
profissionais estão 
entre os aspetos 
mais bem avaliados.
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Cada cidadão conta. Cada 
experiência conta. Quisemos 
ouvir as experiências, e não os 

números. E, experiência a experiência, 
ponto por ponto, lançámo-nos a 
bordar uma grande narrativa em que 
o cidadão é o principal protagonista. 
Há quatro anos, começámos a ouvir 
utentes, peritos e profissionais de saúde 
para identificarmos os aspetos mais 
importantes na avaliação da experiência 
de quem dá entrada numa urgência,  
é internado ou recorre a uma consulta 
externa num hospital. 
Os resultados da primeira fase desta 
investigação foram publicados na 
edição n.º 112, em dezembro de 2014. 
No que às urgências diz respeito, o 
controlo dos sintomas, como a dor, 
e a informação sobre a situação clínica 
do doente fornecida pelos profissionais 
de saúde foram alguns dos aspetos 
mais valorizados. No internamento, 
pesaram aspetos relacionados com 
a higiene, o ruído, a alimentação e 
a comunicação com os profissionais. 
Já nas consultas externas, destacou-se, 
por exemplo, o tempo de espera. 
A partir daquilo que ouvimos, 
construímos uma grelha de questões 
com que partimos para a fase seguinte, 
a do registo das experiências concretas. 
Mas como garantir o máximo de 
experiências possível, repartidas por todo 
o País? Gerámos números de telefone 
aleatórios, fixos e móveis, para todos 
os indicativos existentes. E telefonámos. 
De maio a dezembro de 2017, 
perguntámos sobre idas ao hospital 
nos seis meses anteriores (12 para 
internamentos), escolhemos a mais 
recente e procurámos saber como tinha 
sucedido. Mas também investigámos 
outras eventuais idas ao hospital, 
tanto do próprio, como de membros do 
agregado familiar. A partir de 1723 
entrevistas válidas, reunimos informação 
consistente sobre 42 hospitais de 
todo o País, incluindo Ilhas, cinco 
dos quais privados. Os dados obtidos 
são representativos da experiência 
média em cada estabelecimento de 
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BOAS 
EXPERIÊNCIAS...

... E EXPERIÊNCIAS  
MENOS BOAS

URGÊNCIAS

95%   CUF Infante Santo (Lisboa)/  
/Hospital de Angra  
do Heroísmo (Açores)

92%  CUF Descobertas (Lisboa)

90%  Hospital de Ponta Delgada/ 
/Hospital de Famalicão

62%   Hospital Amadora-Sintra

63%   Hospital S. Teotónio (Viseu)

66%    Hospital Barreiro-Montijo/ 
/Hospital de São José 
(Lisboa)

67%   Hospital de Faro/Hospital 
de Santarém

INTERNAMENTO

98%   Hospital de São Bernardo 
(Setúbal)

96%   Hospital Curry Cabral 
(Lisboa)

95%   Hospital dos SAMS 
(Lisboa)

93%   Hospital de Beja

92%   Hospital Dr. José Almeida  
(Cascais)/Hospital  
de Santo António (Porto)

73%   Hospital de São Sebastião 
(Feira)/Hospital Egas Moniz 
(Lisboa)

78%   Hospital de São Pedro  
(Vila Real)

81%   Hospital Beatriz Ângelo 
(Loures)

82%   Hospital Sousa Martins 
(Guarda)

CONSULTAS 
EXTERNAS

98%   CUF Infante Santo 
(Lisboa)/Hospital  
de São Bernardo (Setúbal)

96%   Hospital Curry Cabral 
(Lisboa)/ Hospital  
dos Lusíadas (Lisboa)

95%   IPO Porto/Hospital  
dos SAMS (Lisboa)

69%   Hospital de Famalicão

73%   Hospital de São 
Sebastião (Feira)/
 /Hospital Egas Moniz 
(Lisboa)

78%   Hospital de São Pedro  
(Vila Real)

80%   Hospital de Angra  
do Heroísmo (Açores)

TOTAL

98%   CUF Infante Santo (Lisboa)

97%   IPO Porto

95%   Hospital Curry Cabral 
(Lisboa)

94%   Hospital dos SAMS 
(Lisboa)

92%   Hospital Dr. José Almeida 
(Cascais)

74%   Hospital São Sebastião 
(Feira)

76%   Hospital Egas Moniz 
(Lisboa)

78%    Hospital Amadora-Sintra/ 
/Hospital de Faro

80%   Hospital de São Pedro  
(Vila Real)

Resultados completos em www.deco.proteste.pt/hospitais
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Cuidados 
centrados 
no doente

NOSSO ESTUDO

Não avaliou 
hospitais nem a 
qualidade dos 
cuidados médicos, 
mas as experiências 
dos doentes.

Escolher o hospital  
público é possível

Desde maio de 2016 que os portugueses 
podem escolher o hospital onde querem 
ter consultas, receber tratamentos ou ser 
operados. A decisão é tomada com o 
médico de família. 

Através do sistema de liberdade de 
escolha no Serviço Nacional de Saúde, 
o utente é encaminhado para a primeira 
consulta da especialidade no hospital 
da sua opção.

Todos os hospitais podem ser 
escolhidos, mas os abrangidos por 
um regime de parceria público-privada 
só atendem 10% dos utentes que não 
pertençam à sua área de referência.

O encaminhamento é feito segundo 
critérios como o interesse do utente, 
a proximidade geográfica e os tempos 
de espera para a primeira consulta 
da especialidade, que é possível consultar 
no portal do SNS ou na app TE.M.S. 
Para as especialidades cirúrgicas, é ainda 
considerado o tempo médio de resposta 
para a cirurgia programada nos três meses 
anteriores, no conjunto dos hospitais.

As despesas com o transporte ficam a 
cargo dos próprios, a menos que se trate 
de situações abrangidas pelo transporte 
de doentes não-urgentes.

Lista de queixas
Numa conjuntura em que muito se 
discutem as falhas do Serviço Nacional 
de Saúde, como explicar os resultados 
deste estudo? A questão é que a nossa 
investigação não incide sobre a qualidade 
dos cuidados médicos, mas esta também 
não basta para caracterizar a qualidade 
dos cuidados de saúde como um todo. 
Incide, isso sim, sobre a experiência 
dos utentes, cuja avaliação passa por 
individualizar determinados momentos. 
Aqui, quem avalia são os utentes.
Em suma, é sobretudo de cuidados 
centrados no cidadão que estamos a falar. 
Logo, um cuidado médico competente, 
mas destituído de atenção face ao ser 
humano a que é dirigido, produzirá muito 
provavelmente uma experiência pouco 
ou nada satisfatória. Foi precisamente 
por isso que, há quatro anos, começámos 
a ouvir histórias: a fim de contribuirmos 
para a mudança, ao identificarmos o que 
os utentes mais valorizam no contacto 
com o hospital. E, se o lado humano dos 
hospitais portugueses sai genericamente 
sublinhado neste novo estudo, também 
é verdade que há vertentes que 
continuam a desagradar aos utentes, 
e explicam as classificações menos 
favoráveis obtidas. 
Entre as principais queixas que impendem 
sobre os serviços de urgências, contam-se 
a ajuda deficiente no controlo da dor ou 
de outros sintomas, a menor empatia dos 
enfermeiros e auxiliares, o ruído e a falta 
de envolvimento do doente nas tomadas 
de decisão relativas ao seu estado de 
saúde. No âmbito do internamento, foram 
reportadas experiências menos positivas 
a propósito da espera até ser iniciado 
o atendimento e do controlo da dor ou de 
outros sintomas. Já internados, os utentes 
reclamam, com frequência, do ruído e da 
alimentação. A dificuldade em contactar 
o hospital, por telefone ou e-mail, foi 
ainda assinalada. A mesma dificuldade 
foi referida no caso das consultas externas. 
Neste contexto, os utentes criticam ainda 
a alimentação no hospital e a pouca 
empatia dos funcionários. E, de novo, 
a facilidade de contacto com o hospital 
ficou aquém do desejável.

saúde. Pode encontrá-los em detalhe 
em www.deco.proteste.pt/hospitais.
A conclusão diz-se em poucas palavras: 
em termos globais, os portugueses 
relataram experiências muito positivas 
na sua relação com o hospital. 
E, como se vê no quadro da página 
anterior, este bom atendimento não 
foi exclusivo dos estabelecimentos 
privados. CUF Infante Santo (Lisboa), 
Instituto Português de Oncologia do 
Porto, Hospital Curry Cabral (Lisboa), 
Hospital dos SAMS (Lisboa) e 
Hospital Dr. José Almeida (Cascais) 
proporcionaram as experiências mais 
bem pontuadas. Contribuíram para estes 
resultados, em especial, a experiência 
proporcionada pelos profissionais de 
saúde e as condições dos hospitais.
Contudo, os estabelecimentos com 
nota mais reduzida foram, ainda assim, 
bem avaliados. Todos os 42 hospitais 
estudados registaram mais de 74% 
na apreciação global.
Ao olharmos para as experiências 
com os profissionais de saúde, 
verificamos que estes podem mesmo 
fazer a diferença - por vezes, os 
resultados são ainda mais elevados 
do que os registados pelo respetivo 
hospital como um todo. Os profissionais 
do Instituto Português de Oncologia 
do Porto receberam uma apreciação 
de 98%, graças ao apoio, à empatia 
e ao envolvimento da família nos 
cuidados de saúde. Pouco atrás, foram 
classificados os profissionais da CUF 
Infante Santo e do Hospital de Angra 
do Heroísmo, com 96%, sendo que outros 
oito estabelecimentos foram pontuados 
acima de 90% neste critério. Descubra-os 
também no nosso site.

Portugueses 
criticam tempo 
de espera, 
alimentação e 
ruído no hospital  
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obter uma apreciação global com 
precisão satisfatória. Os hospitais 
com mais afluência têm, claro, maior 
probabilidade de reunirem informação 
suficiente para esta análise. Ainda assim, 
42 hospitais, para um país como o nosso, 
é um número significativo. Mas temos 
mais informação, e queremos divulgá-la 
e facultá-la a cada hospital, para que seja 
útil no planeamento da sua atividade.

Qual a novidade deste estudo?
Um grande contributo deste estudo vem 
da participação obtida aleatoriamente. 
Seria diferente identificarmos pessoas à 
porta dos hospitais, ou as que se dirigem 
ao Gabinete do Utente ou preenchem 
sozinhas um questionário. As questões 
sobre a experiência de cada indivíduo, 
e não sobre a sua opinião geral ou 
satisfação, é também uma novidade 
em Portugal. Foi muito importante 
construir este estudo com o contributo 
e a discussão de peritos, profissionais 
de saúde, utentes e familiares. Foi 
ainda vital reunir o conhecimento e a 
experiência de várias instituições, como 
a Faculdade de Medicina. Pode ser um 
primeiro passo para avaliações regulares 
da experiência dos utentes, fazendo 
delas um fator relevante na avaliação dos 
hospitais. Permitirá, em breve, identificar 
boas práticas e ajudar os hospitais na 
missão de prestar cuidados de saúde 
aos portugueses.

Paulo Nicola
Investigador da 
Faculdade de Medicina  
da Universidade de Lisboa

Como escolheram  
os entrevistados?  
E os entrevistadores?
Através da geração de números 
telefónicos de forma aleatória, chegámos 
até às pessoas e convidámo-las a 
participar. Recolhemos as datas e 
os contextos dos vários episódios 
e avaliámos os mais recentes. Estas 
entrevistas mais aprofundadas podiam 
ser agendadas, de modo a obtermos 
a melhor taxa de participação possível. 
Apesar de a entrevista ser extensa, a 
adesão foi muito boa, não só por ser 
um estudo importante, como também 
por ser com a DECO. Deixo aqui um 
agradecimento público a todos que 
participaram. Os entrevistadores 
foram selecionados pela experiência 
em entrevistas telefónicas (por exemplo, 
no âmbito de investigação académica 
ou marketing), mas também incluímos 
profissionais de saúde. Houve treino, 
simulações e supervisão, e uma 
coordenação muito competente.

Como foi construída a 
avaliação de cada hospital?
Os resultados publicados correspondem 
diretamente às pontuações atribuídas 
pelos utentes. E, apesar de termos 
dados de um número elevado de 
hospitais, decidimos publicar apenas 
os estabelecimentos cujo número 
e a consistência das respostas permitiam 

"Queremos ajudar a 
melhorar os hospitais"
O nosso estudo foi realizado com a colaboração de investigadores  
da Faculdade de Medicina de Lisboa. Falámos com Paulo Nicola,  
que desvendou os pormenores mais relevantes

Entrevista
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Utente no centro dos cuidados  
Os resultados de ambos os estudos 
mostram que pôr o cidadão no centro  
dos cuidados de saúde é um caminho  
que deve continuar a ser seguido. Abordar 
o doente com dignidade e humanismo 
reforça a colaboração com os profissionais 
de saúde e a adesão aos tratamentos. 
E, nesta área, apesar dos resultados 
encorajadores, continua a haver grande 
potencial de melhoramentos, em especial, 
na fase em que o doente tem de aguardar 
até ser atendido. O controlo da dor 
ou de outros sintomas nem sempre é 
devidamente considerado. Não pomos 
em causa que as situações urgentes 
sejam abordadas com o exigido cuidado. 
Mas a verdade é que uma espera muitas 
vezes longa, associada ao desconforto 
da doença, ainda que o caso clínico 
possa não ser grave, acaba por tornar 
a experiência negativa e prejudicar 
a perceção global sobre o hospital.
Mais: para o objetivo de colocar o utente 
no centro dos cuidados ser alcançado, 
a participação do doente nas decisões, 
o envolvimento da família e o apoio na 
fase pós-alta têm de ser a regra, e não a 
exceção. Também a comunicação com o 
hospital requer maior dose de eficácia.
Em síntese, os portugueses dão um 
voto de confiança aos seus hospitais, 
mas mantêm uma vigilância exigente. 
Esperas mais curtas e confortáveis, 
menos ruído, opções alimentares 
que vão ao encontro das preferências 
e necessidades dos doentes, e servidas 
a horas adequadas, assim como melhor 
comunicação com o hospital, são áreas 
prioritárias. Um recado que vai, certeiro, 
para o Ministério da Saúde.
Com este estudo, identificámos boas 
práticas, a par de problemas específicos 
em cada instituição. O nosso objetivo é 
contribuir para a mudança. Queremos, 
por isso, ajudar os hospitais a retirarem 
partido da nossa informação. Para que  
a encarem como uma oportunidade  
de melhorarem a experiência de outros 
utentes. Dos utentes para os utentes. 

Dossiê técnico Teresa Rodrigues
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