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RESUMO
CALIXTO-OLALDE, Ma. Gloria. Escala SERVQUAL: validação para a cultura
mexicana e a qualidade do serviço de enfermagem, segundo a percepção de
pacientes hospitalizados. Ribeirão Preto, 2008. 105 f. Tese (Doutorado)-Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo.

Pesquisa do tipo metodológico quando se procurou realizar a adaptação semântica
e cultural do instrumento SERVQUAL, com o objetivo de avaliar a qualidade do
serviço de enfermagem, a partir da percepção do paciente, com a aplicação do
referido instrumento. Quanto aos aspectos éticos, a pesquisa atendeu a Lei Geral da
Saúde do México com a aplicação dos termos de consentimento livre e esclarecido.
Participaram 222 pacientes que ingressaram nos serviços de urgências do Hospital
Geral de Celaya, Guanajuato, México, para serem internados nos setores de
medicina interna, cirurgia e ginecologia. Para a coleta de dados, foram utilizados
como instrumentos um formulário de registro de identificação e aplicação dos
questionários de expectativas e percepções, na forma de entrevista, que compõem a
escala SERVQUAL adaptada para enfermagem e validada para a população
mexicana. Para a análise dos dados utilizou-se do programa estatístico SPSS,
versão 15.0, com realização de estatística descritiva e inferencial. Na adaptação
semântica e cultural da escala SERVQUAL para população mexicana, foi realizada a
avaliação por quatro juízes peritos na área, que avaliaram a equivalência semântica
e cultural do instrumento, tendo sido acatadas todas as sugestões. Após essa fase
foi feito um teste piloto e aplicado o teste alpha de Cronbach com o resultado de
=0,74, considerado satisfatório. Na amostra houve predomínio do sexo feminino
(72,1 %), na faixa etária de 20 a 39 anos (68,5%) e média de 34,02±9,25 anos, com
internação principalmente nos serviços de Ginecologia (51,8%) e Cirurgia (33,3%).
Na análise das diferenças entre percepções e expectativas (P – E) para cada um
dos itens, os resultados foram predominantemente negativos, o que significa que a
qualidade percebida (Qp) do serviço de enfermagem pelo paciente foi negativa, ou
seja, as percepções foram menores em relação às expectativas, em cada um dos
itens, com exceção do item 9, com uma Qp=0,02. Não se encontrou diferença
significativa quando se relacionou a qualidade percebida do serviço de enfermagem
com idade, sexo e serviço de internação. Conclui-se, com base nos resultados
obtidos, que a escala SERVQUAL é um instrumento útil para a avaliação da
qualidade do serviço de enfermagem em população mexicana e que a qualidade do
serviço de enfermagem percebida pelos pacientes é satisfatória. Entretanto, os
resultados negativos indicam que os profissionais de enfermagem necessitam
formular estratégias com vistas à melhoria do serviço de enfermagem e com isto
assegurar a oferta de um serviço de qualidade.
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ABSTRACT

CALIXTO-OLALDE, Ma. Gloria. SERVQUAL Scale: Validation for the Mexican
culture and quality of nursing service, according to the perception of
hospitalized patients. Ribeirão Preto, 2008. 105 p. Thesis (PhD) School of Nursing
of Ribeirao Preto, University of Sao Paulo.

Methodological study aimed to perform semantic and cultural adaptation of the
SERVQUAL instrument in order to evaluate the quality of nursing services from the
patient’s perception. Regarding ethical aspects, the research complied with the
Mexican General Health Law with the application of free and clarified consents. A
total of 222 patients, who were included in the urgency services of the General
Hospital of Celaya, Guanajuato, Mexico to be hospitalized in the internal medicine,
surgery and gynecology. The data collection was carried out through a registration
form of identification and application of the questionnaires of expectations and
perceptions through interview. These questionnaires comprise the SERVQUAL scale
adapted for nursing and validated for the Mexican population. The statistical program
SPSS, version 15.0, was used for the data analysis with descriptive and inferential
statistics. Evaluation of the semantic and cultural adaptation of the SERVQUAL scale
for the Mexican population was performed by four judges, experts in the area. They
evaluated the semantic and cultural equivalence of the instrument and all their
suggestions were implemented. After this stage, a pilot test was performed and
Cronbach’s alpha test applied whose result was =0.74, which was considered
satisfactory. The sample presented predominance of the female gender (72.1 %),
age range from 20 to 39 years (68.5%) with mean of 34.02 ± 9.25 years, with
hospitalization mainly in the gynecology services (51.8%) and surgery (33.3%). In the
analysis of differences between perceptions and expectations (P-E) for each of the
items, the results were predominantly negative, which means that the patient’s
perception of the nursing services quality (Qp) was negative, that is, the perceptions
were lower than expectations in all items with exception of the item 9, with a
Qp=0.02. There were no significant differences when the perceived nursing service
quality was related with age, gender and hospitalization service. The conclusion,
based on the results obtained, was that the SERVQUAL scale is a useful instrument
to evaluate the nursing services quality in the Mexican population and that the
patients’ perception of the nursing services quality is satisfactory. However, the
negative results indicate that nursing professionals need to formulate strategies in
order to improve the nursing services to assure the supply of quality services.
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