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RESUMO 

 

 

Requisitos de qualidade laboratorial do ponto de vista do cliente 

Pamella Fernanda Moreira¹, Mariana Schwengber Rabelo² 
 

 

Introdução: Existem inúmeros laboratórios de análises clínicas no país, tendo a cada dia um 

mercado mais competitivo. Este acirramento de mercado estimula a diferenciação para atrair 

a atenção do cliente. Tal crescente competitividade faz com que as empresas busquem 

padrões de excelência e indicadores que demonstrem sua eficácia. Quando a empresa 

consegue entender os desejos de seus clientes e transforma isto em realidade as chances de se 

obter a sua lealdade são maiores, além de diminuir as reclamações e consequentemente 

promover o seu crescimento. Objetivo: identificar os requisitos que os clientes acreditam ser 

essenciais para um atendimento de qualidade em um laboratório de análises clínicas. 

Casuística e Métodos: participaram do estudo 400 voluntários, acima de 18 anos, escolhidos 

aleatoriamente em um laboratório de análises clínicas de Goiânia. Resultados: foram 

levantados dezenove indicadores avaliados pelos clientes como influenciadores na satisfação 

e qualidade do laboratório. O fator limpeza e higiene do ambiente foi identificado como o de 

maior importância. Conclusão: a percepção da qualidade em serviços laboratoriais de 

análises clínicas é composta por diferentes elementos, entretanto a limpeza e higiene do local 

foram caracterizadas como o de maior significância, pela alta relação existente na percepção 

dos pacientes entre limpeza e saúde. 

 

Palavras-chave: Indicadores de qualidade, laboratório, clientes, satisfação do consumidor. 
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ABSTRACT 

 

 

Laboratory quality requirements in terms of the client 

Pamella Fernanda Moreira¹, Mariana Schwengber Rabelo² 
 

 

Introduction: There are many clinical laboratories in the country, and every day a more 

competitive market. This intensification of market stimulates differentiation to attract 

customer attention. Such increased competition makes companies seek excellence standards 

and indicators that demonstrate its effectiveness. When the company can understand the 

desires of their customers and transforms it into reality the chances of getting your loyalty are 

higher, and reduce complaints and consequently promote their growth. Objective: To identify 

the requirements that customers believe are essential for quality care in a clinical laboratory. 

Methods: 400 subjects participated in the study, age 18, chosen randomly in a clinical 

laboratory. Results: nineteen indicators evaluated were raised by customers as influencers in 

satisfaction and quality of the laboratory. The factor cleanliness and hygiene of the 

environment was identified as the most important. Conclusion: The perception of quality 

laboratory services in clinical analysis is composed of various elements, however the 

cleanliness and hygiene of the place were characterized as the most significant for the high 

relationship between the patients' perception cleanliness and health. 

 

Key-words: Quality indicators, laboratories, clients, consumer satisfaction. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

Diversos fatores e tendências contribuem para se obter a qualidade dos serviços de 

saúde, nestes serviços, em especial, a tecnologia é apenas um instrumento de trabalho para os 

profissionais, pois o produto final de seu trabalho não é um bem físico e sim um bem estar, é 

a relação profissional-paciente e não profissional-máquina1. Com as mudanças econômicas os 

serviços de saúde pressionados se viram forçados a buscar melhorias de qualidade em seus 

serviços, a implantação de um Sistema de Qualidade, maior adequação às normas e aumentar 

a informatização2. Todos os setores de atividades têm sofrido muitas mudanças, e na área da 

saúde, o laboratório de análises clínicas não escapou deste panorama. Com a concorrência 

acirrada os gestores de laboratórios passaram a ter a necessidade de uma visão administrativa 

e gerencial, e não apenas tecnicista³. 

O papel do profissional da saúde é muito mais que ser tecnicista. Quando um paciente 

compra o serviço ele deseja ter uma comunicação que envolva sentimentos, principalmente 

que busque atender as suas necessidades, seus medos e suas dores. O laboratório de análises 

clínicas apresenta clientes diferenciados se comparados a outros tipos de prestação de 

serviços, e por isso há a necessidade de avaliar de forma adequada a percepção da qualidade 

dos pacientes⁴. 

A crescente competitividade do mercado fez as empresas buscarem padrões de 

excelência, com objetivo principal de atender as necessidades do cliente. A prestação dos 

serviços aos clientes de forma cordial, atendendo as suas necessidades, prioridades e 

preferências garantem um atendimento ideal. Além disso, o conhecimento das fraquezas e 

forças da empresa permite aos dirigentes benefícios como capturar idéias para e inovação e 

consolidação da empresa perante aos clientes⁵. 

Um bom administrador é aquele que controla o desempenho dos sistemas sob sua 

responsabilidade com a ajuda de medidas de desempenho. A estratégia de uma empresa só 

poder existir se houver um processo de quantificação, a fim de identificar um padrão 

consistente para que as decisões possam ser tomadas na organização⁶. Os clientes são os 

responsáveis pelas escolhas dos indicadores mais importantes, pois estes irão representar 

diretamente o desempenho e a satisfação do cliente7. Os indicadores devem ser escolhidos por 

indivíduos independentes da empresa, representando a real compatibilidade entre a qualidade 



 
 

e os aspectos relevantes do serviço. Reconhecer a importância da satisfação do consumidor é 

um dos objetivos centrais das empresas de hoje em dia junto ao seu marketing8. 

Uma enquete realizada pela ControlLab⁹, demonstrou que os laboratórios brasileiros 

estão preocupados com a satisfação de seus clientes. O resultado da pesquisa foi discutido 

durante o 2° Fórum de Indicadores Laboratoriais, evento organizado em parceria pela 

ControlLab e Sociedade Brasileira de Patologia Clínica Medicina Laboratorial (SBPC/ML). 

Segundo cerca de 350 respondentes, 90% mantêm alguma sistemática de monitoração. A 

pesquisa formal responde por 60% deste monitoramento, que é feito junto aos pacientes, 

médicos e representantes de planos de saúde. Os clientes colaboram com o monitoramento e 

respondem às pesquisas periódicas em 55% dos casos. Entre os principais atributos 

considerados na hora de avaliar o laboratório, estão: confiança nos resultados (veracidade dos 

laudos), agilidade no atendimento (coleta), limpeza e higiene dos laboratórios, cumprimento 

do prazo de entrega dos laudos e atenção e cuidado da equipe com o paciente. 

Os pacientes e suas famílias querem um atendimento rápido e preciso. A agilidade dos 

profissionais elimina atrasos na ação e garante um atendimento eficiente e seguro. Na 

preocupação em eliminar o tempo de espera, especialmente no setor de coletas sanguíneas, 

torna-se essencial o atendimento rápido para a satisfação do paciente, pois as pessoas, muitas 

vezes, encontram-se em jejum prolongado para a coleta do sangue. A coleta de sangue para 

exames laboratoriais é, geralmente, reconhecida pela população como um procedimento 

doloroso. A habilidade do coletador na realização do procedimento, executando- o de forma 

suave e precisa, em muito contribui para desmistificar a crença popular da dor relacionada à 

coleta de sangue 10,11. 

Para satisfazer uma clientela cada vez mais preocupada com a prevenção de erros, 

priorizando a ética, é preciso compatibilizar aplicação de sistemas que garantam melhorias 

contínuas da qualidade com pressões para redução de custos operacionais. Os sistemas da 

qualidade asseguram o controle de processos, propiciam indicadores de eficiência e eficácia 

aos laboratórios, aumentando produtividade e diminuindo custos por exame realizado 12,13. 

A qualidade em produtos e serviços não é mais um diferencial e sim uma obrigação 

das empresas para com seus clientes e consumidores. As organizações que caminham pelo 

processo de gestão da qualidade de seus produtos e serviços, vislumbram uma certificação da 

qualidade e o atendimento da expectativa de seu cliente. É preciso caminhar dentro de 

compromissos que envolvam a empresa a partir da conscientização e o comprometimento 

desde a sua Direção até o mais simples dos profissionais. É vislumbrar que o foco não é a 

certificação, ela é tão somente o resultado14. 



 
 

A crescente competitividade fez as empresas buscarem padrões de excelência e assim 

obter indicadores que demonstrassem sua eficácia. O objetivo desse estudo foi investigar os 

requisitos que os clientes acreditam ser essenciais para um atendimento de qualidade em um 

laboratório de análises clínicas.  

 

 

CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

Trata-se de um estudo randomizado e qualitativo, realizado com clientes escolhidos 

aleatoriamente, de um laboratório de análises clínicas de médio porte de Goiânia, Goiás, 

disposto voluntariamente a responder ao questionário, no período de maio a junho de 2012. 

Os participantes assinaram o TCLE (Termo de Consentimento Livre Esclarecido) e 

responderam ao questionário (Apêndice 1-4).  

Foram levantados dezenove indicadores de qualidade segundo a revisão bibliográfica 

realizada. No questionário os participantes deram notas de zero a dez, considerando zero 

como nota mínima e dez como máxima de acordo com o grau de importância conforme a sua 

opinião quanto a necessidade do atendimento daquele critério para a satisfação em um 

laboratório de análises clínicas. 

Os dados colhidos foram tabulados, analisados e cruzados estatisticamente pelo 

programa Microsoft Office Excel, 2007 e Bio Estat 5.0. Os resultados obtidos constituíram 

uma amostra sem normalidade. Foram realizados testes não paramétricos, Teste de Friedman, 

considerando p<0,05. Os dados foram também representados por médias, desvio padrão e 

análise de variância. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Foram entrevistados 400 usuários, 268 mulheres e 132 homens, que estavam presentes 

na unidade LAS da PUCGO e que obtiveram atendimento laboratorial (Tabela 1).  

 

 



 
 

    Tabela 1 – Distribuição da população 

IDADE Sexo feminino Sexo masculino 
TOTAL 

N % 

18-25 anos 
26-30 anos 
31-40 anos 
41-50 anos 
> 50 anos  
TOTAL 

126 
22 
50 
48 
22 

268 

42 
18 
24 
30 
18 

132 

168 
40 
74 
78 
40 

400 

42 
10 

18,50 
19,50 

10 
100 

 
 
A figura 1 apresenta a distribuição das médias em ordem crescente das respostas, 

representando o cenário formado pelos valores apontados pelos clientes como fatores 

determinantes da qualidade. O fator limpeza e higiene do local foi assinalado como o de 

maior significância de qualidade e atração para os clientes, já a oferta de acessibilidade para 

portadores de deficiência e de coleta domiciliar apresentaram as menores médias nas 

respostas. Tais fatores são referentes, respectivamente, à preocupação e ao cuidado na 

preservação dos interesses do cliente, à garantia dos serviços e à flexibilidade para atender os 

interesses dos clientes.  

 

 
Fig. 1: Distribuição das médias das respostas dos clientes quantos aos indicadores de qualidade para 

um laboratório de análises clínicas. 

 

A tabela 2 mostra a distribuição das médias das notas, desvio padrão e o coeficiente de 

variação das respostas dos clientes quanto aos indicadores mais determinantes para a 

qualidade laboratorial. O coeficiente de variação não teve valor alterado (>50%) para nenhum 

dos indicadores estudados, indicando homogeneidade na amostra. 

 



 
 

Tabela 2 - Distribuição das médias das respostas dos clientes quantos aos indicadores de qualidade para 

um laboratório de análises clínicas por sexo. 

Indicadores 
Sexo Feminino Sexo Masculino Total 

Média  DP† 
 

CV(%)‡ Média  DP† 
 

CV(%)‡ Média DP† 
 

CV(%)‡ 
Acessibilidade para 

portadores de 
deficiência 

8,31 2,781 33,5 8,73 2,481 28,4 8,46 2,662 31,5 

Acesso aos 
resultados pela 

internet 
8,82 2,137 24,2 8,86 1,848 20,8 8,84 2,044 23,1 

Bom serviço de 
coleta 

9,65 0,823 8,5 9,64 0,691 7,2 9,65 0,781 8,1 

Credibilidade do 
laboratório 

8,91 1,854 20,8 8,92 1,536 17,2 8,92 1,754 19,7 

Entrega do resultado 
na data prevista 

9,60 0,94 9,8 9,62 0,737 7,7 9,61 0,877 9,1 

Infraestrutura do 
ambiente 

9,11 1,399 15,4 9,23 1,305 14,1 9,15 1,368 14,9 

Lanche pós-coleta 8,33 2,305 27,7 8,08 2,686 33,2 8,25 2,437 29,5 

Limpeza e higiene 
do local 

9,85 0,527 5,5 9,88 0,371 3,7 9,86 0,481 4,9 

Localização dos 
postos de coleta 

9,22 1,377 14,9 9,05 1,538 17 9,17 1,433 15,6 

Oferta de coleta 
domiciliar 

8,27 2,001 24,2 8,73 2,064 23,6 8,42 2,031 24,1 

Oferta de coleta 
infantil especializada 

9,04 1,607 17,8 9,27 1,217 13,1 9,12 1,492 16,3 

Oferta de 
estacionamento 

8,70 2,117 24,3 8,71 1,814 20,8 8,71 2,019 23,2 

Prazo para a entrega 9,34 1,307 14 9,12 1,518 16,6 9,27 1,382 14,9 

Preço dos exames 8,79 1,936 22 9,17 1,291 14 8,92 1,757 19,7 

Quantidade de 
convênios oferecidos 

8,68 1,957 22,5 8,76 1,677 19,1 8,71 1,867 21,4 

Quantidades de 
exames oferecidos 

8,87 2,123 23,9 9,08 1,835 20,2 8,94 2,033 22,7 

Selos de qualidade 
que o laboratório 

possui 
9,31 1,44 15,5 9,39 1,283 13,7 9,34 1,389 14,8 

Tempo de espera 
para o atendimento 

9,02 1,737 19,3 8,92 1,741 19,5 8,99 1,737 19,3 

Tratamento cordial 
pelos atendentes 

9,57 1,041 10,9 9,82 0,697 7,1 9,66 0,948 9,8 

†DP – desvio padrão 
‡CV – coeficiente de variação 

 



 
 

Nas comparações entre os indicadores foi encontrado maior diferença (p<0,05), entre 

os indicadores: bom serviço de coleta, entrega do resultado na data prevista, limpeza e higiene 

do local e tratamento cordial pelos atendentes (Tabela 3, 4 e 5). Os resultados refletem as 

médias obtidas.  

Os atributos atinentes à limpeza das instalações, tanto do hospital quanto da clínica, 

denotam a inter-relação que os clientes fazem no que se refere à saúde e à confiabilidade 

quanto às necessidades de higienização15. Logicamente que atributos específicos sobre a 

estrutura oferecida aos associados e os equipamentos disponíveis também apresentam força 

significativa15.  

O tratamento cordial pelos atendentes, com segunda maior média, refere-se à boa 

execução dos serviços e atendimento de forma respeitosa, o que demonstra a grande 

importância que os clientes conferem ao relacionamento interpessoal, concordando com 

Junqueira et al.16, que explica que o modo como os cuidados técnicos dispensados e 

recebidos, no relacionamento paciente e serviço de saúde, é um importante índice para avaliar 

a qualidade da assistência, uma vez que a boa relação entre os profissionais e o paciente é a 

maior contribuição que se pode oferecer ao paciente. 

Um produto ou serviço não vence por si, pelas suas características e qualidades; vence 

pelo valor que tem na consideração do cliente, face à imensa oferta que existe no mercado. É 

preciso que o cliente considere aquele produto como o que para si tem maior valor 

acrescentado, diante de suas expectativas, anseios e necessidades. Logo, uma proposta de um 

produto tem de ser uma proposta de valor17. 

A diferença entre a maior média e a menor foi pequena, logo a percepção quanto aos 

fatores analisados são semelhantes. É possível afirmar também, que ambos os sexos têm 

percepções semelhantes do que seja um serviço laboratorial de qualidade devido às pequenas 

diferenças entre as médias e o coeficiente de variação. 

Observa-se que realmente ocorreram mudanças no perfil do cliente, que começaram a 

fazer prevalecer seu direito de escolha para os serviços de saúde, de forma mais exigente 

quanto ao atendimento prestado em telefonia, recepção, coleta e pós-venda, concordando com 

Seki et al.18.  A busca da qualidade deve envolver todas as fases do processo, desde o 

atendimento ao paciente até a liberação do laudo19. 

 



 
 

Tabela 3 – Avaliação da existência ou não de diferença entre os indicadores, acessibilidade para portadores de deficiência, acesso aos resultados pela internet, bom 
serviço de coleta, credibilidade do laboratório, entrega do resultado na data prevista e infraestrutura do ambiente. 

 

Acessibilidade para 
portadores de 

deficiência 

Acesso aos 
resultados pela 

internet 

Bom serviço de 
coleta 

Credibilidade do 
laboratório 

Entrega do 
resultado na data 

prevista 

Infraestrutura do 
ambiente 

 
Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* 

Acesso aos resultados pela 
internet 

194 ns** - - - - - - - - - - 

Bom serviço de coleta 957 < 0,05 763 < 0,05 - - - - - - - - 

Credibilidade do laboratório 115 ns** 79 ns** 842 < 0,05 - - - - - - 
Entrega do resultado na data 

prevista 
932 < 0,05 738 < 0,05 25 ns** 817 < 0,05 - - - - 

Infraestrutura do ambiente 267 ns** 73 ns** 690 < 0.05 152 ns** 665 < 0,05 - - 

Lanche pós-coleta 356 ns** 550 ns** 1313 < 0.05 471 ns** 1288 < 0,05 623 < 0,05 

Limpeza e higiene do local 1410 < 0,05 1216 < 0,05 453 ns** 1295 < 0,05 478 ns** 1143 < 0,05 
Localização dos postos de 

coleta 
386 ns** 192 ns** 571 < 0,05 271 ns** 546 ns** 119 ns** 

Oferta de coleta domiciliar 397 ns** 591 < 0,05 1354 < 0,05 512 ns** 1329 < 0,05 664 < 0,05 
Oferta de coleta infantil 

especializada 
311 ns** 117 ns** 646 < 0,05 196 ns** 621 < 0,05 44 ns** 

Oferta de estacionamento 56 ns** 250 ns** 1013 < 0,05 171 ns** 988 < 0,05 323 ns** 
Prazo requerido pelo 

laboratório para a entrega 
dos resultados 

416 ns** 222 ns** 541 ns** 301 ns** 516 ns** 149 ns** 

Preço dos exames 36 ns** 158 ns** 921 < 0,05 79 ns** 896 < 0,05 231 ns** 
Quantidade de convênios 

oferecidos 
165 ns** 359 ns** 1122 < 0,05 280 ns** 1097 < 0,05 432 ns** 

Quantidades de exames 
oferecidos 

397 ns** 203 ns** 560 < 0,05 282 ns** 535 ns** 130 ns** 

Selos de qualidade que o 
laboratório possui 

663 < 0,05 469 ns** 294 ns** 548 ns** 269 ns** 396 ns** 

Tempo de espera para o 
atendimento 

201 ns** 7 ns** 756 < 0,05 86 ns** 731 < 0,05 66 ns** 

Tratamento cordial pelos 
atendentes 

1111 < 0,05 917 < 0,05 154 ns** 996 < 0,05 179 ns** 844 < 0,05 

˨Diferença da soma dos ranks do Teste de Friedman; *Estatisticamente significante (p<0,05); **ns =  p>0,05 



 
 

 
 

Tabela 4 – Avaliação da existência ou não de diferença entre os indicadores, lanche pós-coleta, limpeza e higiene do local, localização dos postos de coleta, oferta de 

coleta domiciliar, oferta de coleta infantil especializada e oferta de estacionamento. 

 
Lanche pós-coleta 

Limpeza e higiene do 
local 

Localização dos 
postos de coleta 

Oferta de coleta 
domiciliar 

Oferta de coleta 
infantil especializada 

Oferta de 
estacionamento 

 
Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* 

Limpeza e higiene do 
local 

1766 < 0,05 - - - - - - - - - - 

Localização dos postos 
de coleta 

742 < 0,05 1024 < 0,05 - - - - - - - - 

Oferta de coleta 
domiciliar 

41 ns** 1807 < 0,05 783 < 0,05 - - - - - - 

Oferta de coleta infantil 
especializada 

667 < 0,05 1099 < 0,05 75 ns** 708 < 0,05 - - - - 

Oferta de 
estacionamento 

300 ns** 1466 < 0,05 442 ns** 341 ns** 367 ns** - - 

Prazo requerido pelo 
laboratório para a 

entrega dos resultados 
772 < 0,05 994 < 0,05 30 ns** 813 < 0,05 105 ns** 472 ns** 

Preço dos exames 392 ns** 1374 < 0,05 350 ns** 433 ns** 275 ns** 92 ns** 
Quantidade de 

convênios oferecidos 
191 ns** 1575 < 0,05 551 ns** 232 ns** 476 ns** 109 ns** 

Quantidades de exames 
oferecidos 

753 < 0,05 1013 < 0,05 11 ns** 794 < 0,05 86 ns** 453 ns** 

Selos de qualidade que o 
laboratório possui 

1019 < 0,05 747 < 0,05 277 ns** 1060 < 0,05 352 ns** 719 < 0,05 

Tempo de espera para o 
atendimento 

557 < 0,05 1209 < 0,05 185 ns** 598 < 0,05 110 ns** 257 ns** 

Tratamento cordial 
pelos atendentes 

1467 < 0,05 299 ns** 725 < 0,05 1508 < 0,05 800 < 0,05 1167 < 0,05 

˨Diferença da soma dos ranks do Teste de Friedman; 
*Estatisticamente significante (p<0,05) 
**ns =  p>0,05 

 
 
 



 
 

 
 
 

Tabela 5 – Avaliação da existência ou não de diferença entre os indicadores, prazo requerido pelo laboratório para a entrega dos resultados, preço dos exames, 

quantidade de convênios oferecidos, selos de qualidade que o laboratório possui e tempo de espera para o atendimento. 

 

Prazo requerido pelo 
laboratório para a 

entrega dos 
resultados 

Preço dos exames 
Quantidade de 

convênios oferecidos 
Quantidades de 

exames oferecidos 

Selos de qualidade 
que o laboratório 

possui 

Tempo de espera 
para o 

atendimento 

 
Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* Diferença˨ p* 

Preço dos exames 380 ns** 380 ns** - - - - - - - - 
Quantidade de convênios 

oferecidos 
581 < 0,05 581 < 0,05 201 ns** - - - - - - 

Quantidades de exames 
oferecidos 

19 ns** 19 ns** 361 ns** 562 < 0.05 - - - - 

Selos de qualidade que o 
laboratório possui 

247 ns** 247 ns** 627 < 0,05 828 < 0,05 266 ns** - - 

Tempo de espera para o 
atendimento 

215 ns** 215 ns** 165 ns** 366 ns** 196 ns** 462 ns** 

Tratamento cordial pelos 
atendentes 

695 < 0,05 695 < 0,05 1075 < 0,05 1276 < 0,05 714 < 0,05 448 ns** 

˨Diferença da soma dos ranks do Teste de Friedman 
*Estatisticamente significante (p<0,05) 
**ns =  p>0,05 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSÃO 

 

 

Para corresponder às expectativas dos clientes em relação aos serviços prestados, é 

indispensável inovar valores que possam influir nas suas decisões de escolha. Cuidados 

prévios devem ser adotados para eliminar a indesejável política de restrições, resquício de um 

passado de atendimento aos usuários pouco exigentes. A inovação pode surgir no processo, na 

maneira de abordar o mercado, na gestão, e não apenas na oferta de serviços (exames). 

Valores adotados na rotina dos laboratórios, como coleta domiciliar, fornecimento de lanches, 

participação nos Programas de Excelência para Laboratórios Médicos (PELM) e certificação 

em Sistemas da Qualidade (ISO), estão sendo, imperceptivelmente, incorporados como 

requisitos essenciais nos laboratórios de nível. Portanto, não podem ser tratados atualmente 

como valores superiores e, tampouco, como inovadores18. 

Este artigo indica, por meio do estudo, que para os clientes os aspectos mais 

significativos na percepção da qualidade em serviços laboratoriais de analises clínicas são a 

limpeza e higiene do local. Tal fato está de acordo com o encontrado na literatura, pois para 

os clientes existe uma relação altamente significativa entre a limpeza e a qualidade do serviço 

prestado, por se tratar de uma ambiente hospitalar. De maneira geral, houve concordância nas 

respostas de ambos os grupos estudados.  

O instrumento utilizado na pesquisa mostrou-se simples e efetivo para a coleta da 

opinião dos participantes sobre a percepção dos indicadores mais avaliados para qualificar os 

serviços de laboratório, permitiu acompanhar as mudanças que constantemente ocorrem nos 

valores, expectativas e desejos dos clientes que buscam, a cada dia, serviços de melhor 

qualidade. O conhecimento dessa percepção possibilita a elaboração de uma caracterização do 

serviço prestado, objetivando, por exemplo, subsidiar a construção dos instrumentos de 

avaliação para que seja possível correlacionar a qualidade percebida e a qualidade avaliada do 

serviço prestado.  

A importância da atenção ao cliente no setor de serviços apresenta grande relevância, 

o ato de servir ao cliente, faz a prestação de serviços uma grande fonte de geração de recursos. 

Cada vez mais os prestadores de serviços devem incorporar em suas culturas organizacionais 

a preocupação com a qualidade dos serviços, demonstrando uma busca constante pela 

satisfação de seus clientes20. 
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APÊNDICE 01 

 

QUESTIONÁRIO 

REQUISITOS DE QUALIDADE LABORATORIAL DO PONTO DE VISTA DO CLIENTE  
 

1. Sexo 
 

Feminino 
 
Masculino 
 

2. Idade 
 

18-25 anos 
 
 26-30 anos 
 
 31-40 anos 
 
 41-50 anos 
 
 Mais de 50 anos 
 
 

3. Escolaridade 
 

 Nunca frequentou a escola 
 
 1ª a 4ª série do 1⁰ grau 
 

 5ª a 8 ª série do 1⁰ grau 
 
2⁰ grau incompleto 
 
2⁰ grau completo 
 
3⁰ grau incompleto 
 
3⁰ grau completo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Pontue os quinze itens abaixo, ou seja, dê a nota de zero a dez, referente ao que você 
acredita ser os indicadores de qualidade mais importantes para a escolha de um laboratório de 
análises clínicas. 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Acessibilidade para portadores 

de deficiência 
           

Acesso dos resultados pela 
internet 

           

Bom serviço de coleta            

Entrega do resultado na data 
prevista 

           

Infraestrutura do ambiente 
(Conforto e Beleza) 

           

Lanche pós-coleta            

Limpeza e higiene do local            

Localização dos postos de 
coleta 

           

Oferta de coleta infantil 
especializada 

           

Oferta de estacionamento            

Prazo requerido pelo 
laboratório para a entrega dos 

resultados 

           

Diversidade de exames 
oferecidos 

           

Selos de qualidade que o 
laboratório possui 

           

Tempo de espera para o 
atendimento 

           

Tratamento cordial pelos 
atendentes 

           



 
 

APÊNDICE 02 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO  
 

 
 
Eu, _______________________________________________________________________, 
 
RG n° ________, CPF n° _______________, abaixo assinado, como responsável pelo 
laboratório _________________________________, CNPJ_______________________, 
concordo em autorizar a realização do estudo “Requisitos de qualidade para um laboratório de 
análises clínicas do ponto de vista do cliente”. 
Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Pamella Fernanda Moreira sobre a 
pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 
decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade. 
 
 

Goiânia, ___ de __________________ de 201__ 
 
Nome do sujeito responsável : __________________________________________ 
 
Assinatura do sujeito ou responsável: _____________________________________ 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar. 
 
 
 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores): 
 
 
Testemunha 1 :  
 
Nome: ________________________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________________ 

 
 
 

Testemunha 2 :  
 
Nome: ________________________________________________ 
 
Assinatura: ____________________________________________ 
 
 

 



 
 

APÊNDICE 03 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO 
 

 
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa 

“REQUISITOS DE QUALIDADE LABORATORIAL DO PONTO DE VISTA DO 
CLIENTE”.  

Não haverá nenhum gasto e você também não receberá nenhum pagamento com a sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será paga pelo orçamento da pesquisa.  
Em caso de dúvida você pode contatar a pesquisadora responsável, Pamella Fernanda 
Moreira, pelo tel. (62) 85625864. Você também pode se informar no Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Católica de Goiás pelo telefone (62) 3946-1071. 

Sua participação não é obrigatória e se você não quiser participar não haverá nenhum 
prejuízo no seu acompanhamento e na sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. 
Caso decida participar, está garantido que o (a) Sr.(a) poderá desistir a qualquer momento, 
sem motivo ou aviso prévio, também sem prejuízo no seu acompanhamento.  

Os dados referentes ao (à) Sr.(a) serão sigilosos e privados. Somente as proponentes 
dessa pesquisa terão acesso às informações obtidas. O (a) Sr.(a) poderá solicitar informações 
durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a publicação da mesma, pelo tel. (62) 
85625864 com a pesquisadora responsável Pamella Fernanda Moreira. 

Os dados coletados serão utilizados somente para esta pesquisa. 
 Após ter sido esclarecido (a) sobre a pesquisa, no caso de aceitar fazer parte do estudo, 
assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 
pesquisador responsável. 

 
 
 

 
________________________________ 

Pamella Fernanda Moreira 
pesquisadora que obteve o TCLE 

 
Goiânia, __ de _______ de 20__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APÊNDICE 04 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 
 
 

Eu,__________________________________________________________________, RG nº 
_________________, CPF nº ___________________, abaixo assinado, concordo em 
participar do estudo “REQUISITOS DE QUALIDADE LABORATORIAL DO PONTO DE 
VISTA DO CLIENTE” como sujeito.  

Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Pamella Fernanda 
Moreira sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 
benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção 
de meu acompanhamento/assistência/tratamento. 
Goiânia, __ de _______ de 20__ 
Nome do sujeito:_____________________________________________________________ 
Assinatura do sujeito:_________________________________________________________ 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite 
do sujeito em participar 
Testemunhas (não ligada à equipe de pesquisadores): 
Nome:_____________________________________Assinatura:________________________ 
Nome:_____________________________________Assinatura:________________________ 
 
Observações complementares: 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Assinatura do Voluntário 

 
Goiânia, __ de _______ de 20__ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


