
 

 

1 

 

  

RELATÓRIO 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO | GABINETE DE SAÚDE 

 

 

 

AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO | GABINETE DE SAÚDE 

Com o intuito de garantir a maior qualidade na prestação de serviços e a satisfação das 

necessidades e expectativas da comunidade académica, o Gabinete de Saúde procedeu a uma 

avaliação da satisfação através de um questionário online, anónimo e confidencial, 

disponibilizado virtualmente a 16 de Janeiro e com recolha de informação a 24 de Fevereiro do 

ano 2017. Pelo tratamento de dados (respostas), torna-se possível avaliar a perceção dos 

utilizadores e melhorar o desempenho do Gabinete de Saúde através do planeamento de ações 

futuras que visem um serviço mais ajustado aos interesses da comunidade académica. 

 

 

RESUMO ESTATÍSTICO DAS RESPOSTAS (n=74) 

 

1. SERVIÇOS  

1.1 Conhece os serviços prestados pelo Gabinete de Saúde? 

 

 

 

A maioria (81,1%) refere conhecer os serviços prestados. 

 

2. UTILIZAÇÃO 

2.1 Já utilizou os serviços do Gabinete de Saúde? 

 

 

 

A maioria (77,6%) já utilizou os serviços do Gabinete de Saúde. 

 

2.2 Como avaliaria a utilidade destes serviços? 

 

 

 

A maioria (56,7%) considera os serviços do Gabinete de Saúde muito úteis. 

SIM NÃO OUTRO 

81,1% 13,5% 5,4% 

SIM NÃO OUTRO 

77,6% 20,9% 1,5% 

NADA ÚTEIS POUCO ÚTEIS ÚTEIS MUITO ÚTEIS OUTRO 

1,5% 1,5% 35,8% 56,7% 4,5% 
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2.3 Além dos serviços de Enfermagem, Nutrição e Psicologia, que outros serviços gostaria 

que fossem prestados? 

> Fisioterapia, Psiquiatria, Neurologia, Medicina Geral, Medicina Dentária, Sexologia, Análises 

de Sangue, Dádiva de Sangue, Ortopedia, Exames Auxiliares de Diagnóstico, Reiki 

 

 

3. SATISFAÇÃO 

3.1 Como avaliaria o seu grau de satisfação relativamente à simpatia e cordialidade no 

atendimento do Gabinete de Saúde? 

 

 

 

A maioria (53,7%) pontua com valor máximo (5) o grau de satisfação com a simpatia e 

cordialidade no atendimento. 

 

3.2 Como avaliaria o seu grau de satisfação relativamente à intervenção e informação 

disponibilizadas pelo Gabinete de Saúde? 

 

 

 

A maioria (35,8%) pontua com valor máximo (5) o grau de satisfação relativamente à 

intervenção e informação disponibilizadas pelo Gabinete de Saúde. 

 

3.3 Como avaliaria o seu grau de satisfação relativamente ao tempo de resposta a pedidos 

de consulta e informações do Gabinete de Saúde? 

 

 

 

A maioria (35,8%) pontua com valor médio alto (4) o grau de satisfação relativamente à ao 

tempo de resposta a pedidos de consulta e informações pelo Gabinete de Saúde. 

 

3.4 Como avaliaria o seu grau de satisfação relativamente à qualidade das instalações do 

Gabinete de Saúde (no Centro Académico)? 

 

 

 

A maioria (37,3%) pontua com valor médio (3) o grau de satisfação relativamente à qualidade 

das instalações do Gabinete de Saúde. 

1 2 3 4 5 

6% 0% 13,4% 26,9% 53,7% 

1 2 3 4 5 

7,5% 1,5% 22,4% 32,8% 35,8% 

1 2 3 4 5 

6% 0% 28,4% 35,8% 29,9% 

1 2 3 4 5 

6% 9% 37,3% 34,3% 13,4% 
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4. SUGESTÕES / COMENTÁRIOS 

> Atualização e reparação dos equipamentos utilizados nas consultas de Medicina do Trabalho 

(nomeadamente os usados para testes de visão); 

> Permissão para receita no caso de medicação de continuidade;  

> Gabinete é essencial na vida de vários estudantes e, como aluno, acho que faria muito 

sentido este gabinete existir na ESDL devido à sua prática diária de exercício e a necessidade de 

orientação nos mais diversos temas (nutrição, tabagismo, alcoolismo, doenças alimentar, 

orientação sexual, etc.); 

> Este serviço deveria estar em todas as Unidades Orgânicas, pelo menos de 15 em 15 dias; 

> Gostei de um modo particular do serviço prestado; 

> Menos tempo de espera nas consultas de Medicina do Trabalho; 

> Devia ser mais divulgado. 

 

 

PLANO DE AÇÕES FUTURAS 

> Maior divulgação dos serviços do Gabinete de Saúde (incluindo os prestados na ESS); 

> Maior articulação com a Escola Superior de Saúde na realização de atividades; 

> Realização de seminários/oficinas sobre temas de interesse da comunidade académica; 

> Presença mais frequente noutras Unidades Orgânicas / Escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete de Saúde 

22 Novembro 2017 


