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RESUMO: Estabelecer metodologias que viabilizem a sistematização da gestão da 
qualidade é vista como imprescindível entre os serviços de saúde. Desse modo, o 
processo de avaliação é de extrema importância, haja vista que esta etapa 
possibilita elaborar estratégias de melhoria dos serviços prestados. Assim, 
objetivamos no presente artigo analisar o grau de satisfação de pacientes renais 
crônicos em hemodiálise, assim como a utilização do instrumento de avaliação como 
ferramenta para a gestão da qualidade. Por se tratar de um estudo de revisão da 
literatura, utilizou-se como metodologia a busca ativa de produções científicas 
indexadas nas bases de dados SciELO, MEDLINE  e PubMed. Dessa forma, 
contabilizou-se a revisão de 22 artigos científicos com data de publicação entre o 
período 2004-2012. Apesar de mais de 50% das produções cientificas revisadas 
apontarem como resultado paciente satisfeitos emergiu-se de forma unânime entre 
as produções a constatação de determinadas falhas relacionadas com a qualidade 
assistencial prestada pelos profissionais de saúde. Dentre elas, destacamos a falta 
de informações concretas acerca do tratamento ao qual são submetidos. Com isso, 
conclui-se que mesmo com uma avaliação geral boa, gestores em serviços de saúde 
devem buscar estratégias que possibilitem a assistência qualificada contínua, de 
modo eficiente e humanizada.  
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INTRODUÇÃO 

 Perante o advento de novas tecnologias em saúde, assim como ao 

significativo aumento da expectativa de vida, pesquisas demonstra que se tornou 

cada vez mais recorrente a procura por conceitos nacionais e internacionais de 

qualidade nos serviços de saúde (DAMASCENO et. al., 2009); (CARVALHO et. al., 

2004). Nesse sentido, o Ministério da Saúde, por meio da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) em parceria com outros órgãos, publicou no final dos 

anos 90 o primeiro “Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar” (ANVISA, 2004). 

Desse modo, o estabelecimento de metodologias que objetivam a sistematização da 

gestão da qualidade torna-se imprescindível.  Lima et. al. (2009) lembram que tal 

sistematização “se faz necessário para a melhoria contínua dos processos onde o 

foco principal é a satisfação do cliente [...]”.  

 A realização de avaliações periódicas permite uma analise profunda da 

qualidade do serviço multidisciplinar de saúde, haja vista que estas devem ser 

direcionadas àqueles que mais necessitam de uma assistência qualificada e 

humanizada – os pacientes. Entretanto, Cecílio (2011) alerta que “[...] a avaliação da 

gestão do cuidado em saúde deverá dar conta da complexidade e heterogeneidade 

do seu “objeto””.  

 Quando pesquisas que avaliam do grau de satisfação de clientes com o 

cuidado em saúde direcionam-se ao portador de enfermidade de alta prevalência, 

como a Doença Renal Crônica (DRC) – cujo número de acometidos passou dos 

noventa mil somente em 2011, segundo dados da Sociedade Brasileira de 

Nefrologia (SBN, 2011) – é possível determinar não somente a eficiência dos 

gestores e a qualidade dos serviços, mas tambem o grau de atendimento 

humanizado (FUNDAÇÃO INSTITUTO MINEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM 

NEFROLOGIA. FUNDAÇÃO IMEPEN, 2010). Humanização esta vista a partir da 

ótica do cliente e não do profissional, uma vez que Cambuí (2009) evidenciou em 

sua pesquisa que muitos dos profissionais de saúde pregam a execução de suas 

tarefas de maneira qualificada e humana, no entanto, estão longe de saberem se 

quer o significado do que é assistencial humanizada. O autor relata ainda que ao 
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serem questionados sobre a prática da assistência humanizada no dia-a-dia, mais 

de 75% dos entrevistados disseram que a mesma esta presente em todos os 

momentos de suas atividades laborais. Entretanto, o estudo evidenciou que mais da 

metade dos participantes são na verdade pouco humanizados.  

 A assistência ao doente em sessão de hemodiálise é realizada diretamente 

pela equipe de enfermagem. Dessa forma, apesar de Carvalho et. al. (2004) dizerem 

ser o cuidado a este público “[...] um desafio para os profissionais [...]”, o enfermeiro 

– bem como toda equipe multidisciplinar – deve estar preparado para atuar com uma 

visão holística ao paciente e elaborar planos de cuidados que atendam todas suas 

necessidades. Diante disso, buscamos com o presente artigo realizar uma análise 

sobre a percepção dos usuários de centros de terapia renal substituta (TRS) no que 

diz respeito à qualidade assistencial dispensada pela equipe de serviços de saúde a 

esta população, bem como verificar o fator de impacto da realização desses estudos 

analíticos e sua utilização como ferramenta para a gestão da qualidade. 

  

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 

Para a redação da presente pesquisa realizou-se uma análise de conteúdo de 

publicações periódicas que versam sobre o tema central. Assim, desejando-se 

alcançar as metas e objetivos estabelecidos de maneira apropriada, a revisão em 

questão ocorreu por meio de busca ativa e leitura completa – estática e dinâmica – 

de artigos científicos minuciosamente selecionados e extraídos da base de dados 

eletrônicos SciELO, MEDLINE  e PubMed. Ademais, analisamos conteúdos em sites 

que nos possibilitasse angariar informações complementares e com procedência 

fidedigna, tal como Sociedade Brasileira de Nefrologia. As principais palavras-chave 

utilizadas, tanto para a busca das produções cientificam no site “Google Acadêmico” 

quanto nas bases de dados citadas foram: “satisfação do paciente”; “gestão em 

serviços de saúde”; “hemodiálise”. Por fim, destacamos que a partir das pretensões 

citadas, todas as produções científicas revisadas encontram-se datadas com ano de 



III Congresso de Humanização 

II |ornada Interdisciplinar de Humanização 

06 a 08 de agosto de 2012 

 

 4 

publicação entre o período 2004-2012, sendo que ao todo se somaram 22 artigos 

científicos revisados. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com vistas a melhorar a qualidade da prestação dos serviços de saúde à 

nefropatas crônicos em hemodiálise, gestores desses serviços realizam testes que 

se destinam a avaliação do grau de satisfação de seus pacientes.  Com isso, torna-

se possível o planejamento de estratégias que norteiam metas e objetivos a serem 

estabelecidos a partir das reais necessidades de mudanças. Contudo, Coutinho e 

Tavares (2011) ressaltam que “existem poucas pesquisas acerca da opinião dos 

pacientes sobre os serviços de saúde e, particularmente, sobre os pacientes em 

tratamento hemodialítico”. Em inquérito investigativo realizado pelos autores em oito 

serviços de diálise do Estado do Maranhão – cujo público total constituiu-se de 330 

pacientes – foi possível observar que a equipe multidisciplinar encontrava-se com 

grande potencial para atender todas as necessidades de seus clientes. Do total de 

entrevistados 42,5% afirmaram estarem satisfeitos com os serviços, sendo que 

45,9% consideraram a qualidade dos serviços prestados pelos centros pesquisados 

como excelente ou muito bom. Entretanto, os resultados dos questionários aplicados 

pelos autores evidenciaram necessidade de descentralização dos serviços. Dessa 

forma, os autores relatam sobre a necessidade de promoção de melhorias, 

principalmente, no que diz respeito a uma melhor distribuição das competências. Tal 

re-distribuição já é vista atualmente em determinados centros de terapia renal 

substituta da Espanha, onde gestores adotam um modelo organizacional de 

coordenação descentralizada da rede. Com isso, tornou-se possível tomada de 

decisões adequadas no contexto das restrições econômicas de cada região 

(FRANCISCO & PIÑERA, 2011). Todavia, apesar de considerável satisfação do 

grupo de estudo em relação aos aspectos organizacionais do centro de terapia renal 

pesquisado por Prieto et. al. (2011), na cidade espanhola de Granada, foi possível 

estabelecer uma necessidade de maior atenção por parte dos profissionais quando 

se trata de questões psicossociais vivenciadas pelos pacientes.  
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 Já em investigação realizada por Silva et. al. (2011), na qual os autores 

utilizaram uma população amostral de 3.036 pacientes, foi possível constatar a 

necessidade de verificação não somente de variáveis referentes à qualidade dos 

serviços na configuração de um ambiente multidimensional, mas tambem – e tão 

importante quanto – realizar uma analise sobre as características individuais de cada 

participante. Nesse contexto, as variáveis individuais permeiam sobre condições 

sociodemográficas e econômicas dos pacientes, tais como gênero, raça, 

escolaridade, estado civil e renda. Além disso, variáveis clínicas como depressão, 

co-morbidades e tempo de tratamento hemodialítico são igualmente importantes. 

Com isso, é possível haver uma maior confiabilidade nos resultados, pois o paciente 

é percebido em sua integralidade. Sendo assim, o estudo dos autores evidenciou 

que 96,7% dos entrevistados possuíam uma boa relação com o enfermeiro e 93,5% 

mantinham confiança na capacidade desse profissional. Com relação a equipe 

medica, 94,9% dos pacientes relataram ter uma boa relação com a mesma e mais 

de 86% disseram ter facilidade em discutir problemas com o médico. Além destes 

dados, a pesquisa também observou a percepção do cliente acerca das condições 

das salas de hemodiálise, do respeito à privacidade, da facilidade e rapidez de 

atendimento pelos profissionais quando se sente mais, entre outras.  

 Neste estudo, os autores observaram que a maioria era do sexo masculino, 

cor da pele não-branca, com escolaridade menor ou igual há onze anos e não 

relataram depressão. Em contrapartida, Fadem et. al. (2011) ao pesquisarem cerca 

de 977 pacientes da American Association Kidney Patient (AAKP) constataram que 

a maioria eram adulto-jovens, com um bom nível escolar, empregados e de raça 

branca.  Os autores utilizaram como instrumento de pesquisa um questionário de 46 

perguntas, sendo o resultado avaliado por uma escala numeral onde 1 correspondia 

a totalmente insatisfeito e 7 extremamente satisfeitos. Após análise, os estudos 

evidenciaram que 32% dos entrevistados consideraram a existência de falhas na 

comunicação profissional-paciente, principalmente, no que diz respeito à explicações 

gerais básicas acerca da modalidade de tratamento a qual eram submetidos. Além 

disso, aproximadamente 31% dos participantes relatam não lhes terem sido 

apresentadas outras opções de tratamento. Essas, e outras, questões resultaram 
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em pacientes moderadamente satisfeitos com a qualidade assistencial da equipe de 

saúde.  

 No estudo exploratório, descritivo e de abordagem quantitativa realizado por 

Salgado et. al.(2009) 37,1% dos 42 participantes relataram insatisfação com o 

serviço no que tange às acomodações, já 50% dos pacientes declararam uma 

expectativa “melhor do que imaginavam” quando questionados sobre a qualidade 

dos serviços prestados diretamente pela equipe. Em contrapartida, Ermida (2009) 

ressalva que a satisfação do cliente nefropata submetido a tratamento hemodialítico 

permeia não somente pela qualidade assistencial propriamente dita, mas que 

devemos considerar a implantação de políticas de promoção da saúde e 

readaptação “visando à reinserção social do paciente, incorporando novos 

indicadores de qualidade, como trabalho e lazer”.  

Al Eissa et. al. (2010) descrevem que o nível de satisfação do renal crônico 

em hemodiálise é afetado principalmente pelo “[...] tempo de diálise, nível 

educacional e padrão de atendimento.”. Para sua pesquisa os autores recrutaram 

322 pacientes, sendo o grau de satisfação médio desse público de 

aproximadamente 7,41. Vale ressaltar que este estudo, assim como a maioria das 

pesquisas de satisfação realizadas com renais crônicos em hemodiálise, utilizou 

como instrumento de análise a escala global de Likert. Brandalise (2005) explica que 

“as escalas de Likert, ou escalas Somadas, requerem que os entrevistados indiquem 

seu grau de concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que 

esta sendo medida”. Ademais, Cunha (2007) nos lembra que “a escala só está 

pronta para ser aplicada quando está garantida a objetividade, a fidelidade, a 

validade e a consistência da escala”. Portanto, torna-se perceptível que a escala de 

Likert mostra-se como sendo de grande valia quando se objetiva avaliar o grau de 

satisfação de populações específicas (GONÇALVES & GORDAN, 2002). 

Finalmente, Cesarino et. al. (2009) identificaram em seu desenho de estudo 

que 53% dos usuários estavam muito satisfeitos e 47% satisfeitos. Contudo, o 

estudo apontou para a importância de um “repensar da prática dos profissionais de 

saúde”. Com isso, o processo de gestão contará com subsídios indispensáveis para 
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a melhoria contínua do serviço. Nesse sentido, evidenciar questões de extrema 

importância para os pacientes que vivenciam o espaço-contexto de hemodiálise tem 

por objetivo a elaboração de um planejamento estratégico que possibilite a 

abdicação total do manejo clínico-assistencial tecnicista, transformando o processo 

assistencialista mais que uma conduta que exige grande habilidade técnico-

profissional, mas tambem e, principalmente, uma postura humanizada e de respeito 

para com as necessidades humanas individuais de cada cliente de maneira holística 

(COSTA; SILVA & ESPÍNDOLA, 2010); (PIETROVSKI & DALL’AGNOL, 2006); 

(RESENDE et. al., 2007).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A implantação de um sistema de gerenciamento da qualidade nos 

serviços de saúde objetiva, principalmente, municiar o profissional gestor para a 

articulação de estratégias que visam à manutenção permanente da assistência 

qualificada. Nessa direção, através da presente revisão integrativa da literatura foi 

possível observar que as ações estabelecidas para o cuidado holístico ao paciente 

renal crônico em hemodiálise demonstraram-se mediamente satisfatórias, do ponto 

de vista do usuário. Em outros termos, apenas 50% das produções analisadas 

tiveram como resultados pacientes satisfeitos.  

Desse modo, a realização periódica de avaliação do grau de satisfação do 

doente renal em tratamento hemodialítico demonstrou ser uma importante etapa do 

processo de gerenciamento da qualidade, configurando como uma ferramenta 

extremamente válida e útil ao profissional gestor seja este enfermeiro ou não. Isso, 

porque é por meio do conhecimento da percepção do próprio usuário que se abrem 

possibilidades para o planejamento – direcionado e estruturado – de medidas que 

visam suprir as principais falhas apontadas por aquele que mais às conhece,  o 

próprio cliente. Assim, humanização e postura profissional qualificada poderão ser 

percebidas juntas em um mesmo ambiente multidimensional, os serviços de saúde 

especializados no cuidado ao paciente renal crônico em hemodiálise.  
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