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RESUMO
Este artigo pretende apresentar o processo de tradução e adaptação 
para a toxicodependência da escala Verona Service Satisfaction Scale 
– European Version (VSSS-EU). Este instrumento avalia sete domínios 
da satisfação dos utentes com os serviços recebidos. Iniciamos o 
artigo com uma breve referência ao racional teórico do instrumento, 
passando depois à exposição do desenvolvimento da versão adaptada 
à toxicodependência para a qual foi realizada uma análise factorial. 
Desta análise resultou a eliminação de alguns itens passando a versão 
final a ser constituída por 47 itens e por 7 dimensões (Satisfação 
Global, Competências Profissionais, Informação, Acesso, Eficácia 
Tipos de Intervenção e Envolvimento Familiar no tratamento).
Os resultados confirmaram a multidimensionalidade da escala, mas 
também a possibilidade do instrumento poder ser aplicado a toxico-
dependentes em tratamento. 
Palavras-chave: Avaliação; Qualidade; Satisfação dos Utentes; VSSS-
-EU adaptada ao tratamento da toxicodependência.

RÉSUMÉ
Cet article vise à présenter le processus de traduction et d’adaptation 
pour l’usage de drogues de l’échelle Verona Service Satisfaction 
Scale – European Version (VSSS-UE). Cet instrument évalue sept 
domaines de la satisfaction des utilisateurs avec les services 
reçus. On commence l’article par une brève référence au rationnel 
théorique de l’instrument suit de l’exposition du développement de 
la version adaptée à l’usage de drogue pour laquelle il a été fait 
une analyse factorielle. Cette analyse a abouti à la suppression de 
certains articles en se composant la version finale de 47 items et de 
7 dimensions (Satisfaction Générale, Compétences Professionnelles, 
Information, Accès, Efficacité, Types d’Intervention et Participation 
de la Famille au traitement). Les résultats ont confirmé le caractère 
multidimensionnel de l’écale, mais aussi la possibilité de l’instrument 
venir à être appliquée aux usagers de drogues en traitement.
Mots-clé: Évaluation; Qualité, Satisfaction des Utilisateurs; VSSS-EU 
adaptée au traitement de la toxicodépendance.

ABSTRACT 
This article describes the translation and adaptation of the Verona 
Service Satisfaction Scale – European Version (VSSS-EU) to the 
context of drug addiction and rehabilitation. This instrument assesses 
seven areas of user satisfaction with the services received. This 
paper begins with a succinct description of the theoretical rationale 
underlying the instrument and summarises the evolution of the 
adapted version during several rounds of statistical refinement 
where some items were iteratively eliminated to yield a final version 
consisting of 47 questions and 7 statistical dimensions (overall 
satisfaction, professional skill, information, ease of access, types of 
intervention, effectiveness, and family involvement throughout the 
treatment). The results confirmed the multidimensionality of this 
scale and suggested the possibility of applying the instrument to drug 
users during treatment. 
Key Words: Evaluation; Quality; User Satisfaction; VSSS-EU adapted 
to drug addiction treatment.
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1 – INTRODUÇÃO

A concepção e implementação de uma cultura de 
avaliação e de qualidade nos sistemas de saúde em 
Portugal tem vindo a adquirir maior notoriedade. Como 
reflexo desta tendência, o Plano de Acção contra a 
Droga e as Toxicodependências Horizonte 2008 intro-
duziu no vector do tratamento uma directiva que visa 
promover a avaliação rigorosa e sistemática dos diver-
sos tipos de programas e de cuidados implementados 
na perspectiva da satisfação do utente (IDT, 2006a). 
Ao avaliar o tratamento da toxicodependência e especi-
ficamente a sua eficácia, verificamos que são utilizados 
indicadores (ou critérios) designados de “duros”: reten-
ção no tratamento, diminuição dos consumos, redução 
da morbilidade e mortalidade, diminuição da actividade 
criminal, e outras variáveis (Trujols & Cobos, 2005). 
Porém, ao avaliarmos os resultados de um determi-
nado programa devemos centrar-nos igualmente na 
apreciação subjectiva realizada pelo utente, tanto do 
processo assistencial como da resposta e mudança 
produzida (Iraurgi, 2000 cit in Trujols & Cobos, 2005). 
A inclusão do utente na avaliação tem sido valorizada, 
não apenas por ser um indicador sensível da qualidade 
do serviço prestado, mas também por estar potencial-
mente relacionada com a maior adequação do uso de 
um determinado serviço (Trad et al., 2002).
O conceito de satisfação é um conceito complexo, 
relacionado com uma variedade de factores, como 
por exemplo: o estilo de vida, as experiências prévias, 
as expectativas de futuro e valores do indivíduo e da 
sociedade. Uma das principais dificuldades na análise 
da satisfação radica da indeterminação deste conceito, 
que por um lado procede de uma natureza subjectiva, 
e por outro de uma natureza contextual. Quando 
pretendemos estudar a satisfação deparamo-nos ainda 
com as múltiplas possibilidades de expressão definidas 
nos espaços socioculturais nos quais está presente 
e na multidimensionalidade das experiências prévias 
relacionadas com ela. 
Neste sentido, verifica-se que existem inúmeras defini-
ções de satisfação e que parece não existir um consen-
so sobre qual será a mais adequada ou a que melhor 
reflecte o verdadeiro sentido do conceito. 

Segundo Pereira et al. (2001), o conceito de satisfação 
do utente é um termo sumário que, numa perspectiva 
teórica, se refere ao leque variado de reacções do 
utente em relação à experiência com os cuidados de 
saúde, sendo este objecto de estudo da Psicologia e 
de outras ciências sociais. Do ponto de vista aplicado, 
este conceito refere-se a uma das dimensões dos 
serviços de saúde que devem ser avaliadas quando se 
monitoriza a qualidade dos mesmos. Singh (1996, cit in 
Westaway, Rheeder, Van Zyl, Danie & Seager, 2003) 
conceptualiza a noção de satisfação do utente como 
uma avaliação multidimensional dos vários aspectos 
dos cuidados de saúde, mas num episódio específico. 
De acordo com Greene, Weinberger e Manlin (1980), a 
satisfação traduz um fenómeno psicossocial elaborado 
e caracterizado pelas expectativas dos utentes, pelo 
produto dos cuidados de saúde e pelas maiores 
ou menores expectativas relativamente à cura ou 
recuperação do utente. Para John (1992), a satisfação 
do utente é uma resposta afectiva ou emocional face à 
avaliação que o mesmo faz da prestação dos cuidados 
de saúde a que foi sujeito, e que o autor designa de 
qualidade percebida.
Favaro e Ferris (1991, cit in Trad et al., 2002) referem 
que abordar a satisfação dos utentes implica fazer um 
julgamento sobre as características dos serviços, e 
portanto sobre a sua qualidade. Assim, a perspectiva 
do utente fornece informação essencial para completar 
e equilibrar a qualidade dos serviços, sendo uma 
mais-valia nas políticas de gestão das instituições. Por 
último, a definição de satisfação de Fitzpatrick (1997), 
citado em Pereira et al. (2001), enfatiza a ansiedade 
e incertezas ligadas à situação de doença e do apoio 
emocional recebido pelo utente. Assim, a satisfação do 
utente seria a avaliação dos cuidados por si recebidos, 
contendo esta reacções emocionais e cognitivas. 
Apesar da pouca investigação realizada em torno da 
qualidade e satisfação dos utentes, é visível uma preo-
cupação crescente das instituições públicas e privadas 
acerca desta temática, de forma a potenciar a qualidade 
dos serviços de saúde. Os autores parecem concordar 
com o facto da satisfação do utente ser um objectivo 
inabdicável a qualquer responsável dos serviços de 
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saúde e uma medida dos resultados e qualidade das 
suas intervenções. A partir da perspectiva do utente é 
possível monitorizar a qualidade dos serviços de saúde, 
sinalizar problemas e posterior rectificação, identificar 
expectativas em relação aos cuidados prestados e, por 
último, reorganizar os serviços de saúde. 
O instrumento Verona Service Satisfaction Scale European 
Version (VSSS-EU), utilizado neste estudo, avalia a satis-
fação junto de uma amostra de consumidores de droga 
problemáticos em tratamento. Este instrumento permite 
não só avaliar os resultados do tratamento como tam-
bém os seus processos e actividades nele envolvidas.

2 – DESENvOlvIMENTO DA vSSS-EU ADAPTA-
DA PARA O TRATAMENTO DA TOxICODEPEN-
DêNCIA.

Tendo por base os conceitos de satisfação, avaliação 
e qualidade, a investigação foi orientada para a tradu-
ção e adaptação da Verona Service Satisfaction Scale 
– European Version (VSSS-EU) elaborada por Ruggeri 
et al., (2000). Este instrumento desenvolveu-se a partir 
da VSSS-54 (Ruggeri & Dall’Agnola, 1993), entre 1997 
e 2000, no âmbito do estudo European Psychiatric 
Services: Inputs Linked to Outcome Domain and Needs 
(EPSILON) (Becker et al. 1999 cit in Thornicroft et 
al., 2006), financiado pela Comissão Europeia e pela 
BIOMED. Este estudo tinha como finalidade construir 
versões estandardizadas de um conjunto de instru-
mentos, um dos quais a VSSS-EU, em cinco idiomas 
(Espanhol, Italiano, Inglês, Dinamarquês e Alemão). 
A opção pela VSSS-EU foi ainda influenciada pela 
existência de um conjunto de características que con-
sideramos serem pertinentes para esta investigação: 
foi especificamente desenhada para serviços de saúde 
mental dirigidos por uma equipa multidisciplinar de 
psiquiatras, psicólogos, técnicos de serviço social e 
enfermeiros (Thornicroft, G., 2006); permite avaliar a 
satisfação dos utentes com várias opções de tratamen-
to oferecidas no próprio serviço ou disponibilizadas 
por outros serviços com os quais coopera; pode ser 
adaptada a serviços comunitários que diferem ligeira-
mente do modelo para o qual a escala foi concebida, 
nomeadamente no que toca a algumas opções de 

tratamento ou à composição da equipa de profissionais 
intervenientes no processo de tratamento (Thornicroft, 
G., 2006); a análise dos dados ter demonstrado que a 
VSSS-EU apresenta boas propriedades psicométricas, 
sugerindo que é um instrumento de confiança para 
medir a satisfação com os serviços de saúde mental 
e para ser utilizada na prática clínica dos serviços de 
saúde mental em toda a Europa (Ruggeri et al., 2000). 
Adicionalmente, a VSSS-EU é um instrumento auto-
-administrado que avalia a satisfação considerando-a 
um conceito multidimensional. São sete os domínios 
avaliados: Satisfação Global, Competências e o Compor-
tamento dos Profissionais, Informação, Acesso, Eficácia, 
Tipos de Intervenção e Envolvimento dos Familiares. 
No total, a versão original é constituída por 54 itens, 
nos quais é pedido aos sujeitos que expressem a sua 
impressão geral tendo em conta a experiência que 
tiveram na utilização dos serviços durante o período 
de um ano. 
O modelo de resposta utilizado no questionário, à 
excepção dos itens que constituem a dimensão Tipos de 
Intervenção, é uma escala de Lickert de 5 pontos (1 = Má; 
2 = Na maior parte das vezes insatisfatória; 3 = Nem 
boa, nem má; 4 = Na maior parte das vezes satisfatória; 
5 = Excelente). Em todos os itens, a direccionalidade da 
escala é alternada de forma a evitar respostas estereo-
tipadas (Ruggeri et al., 2000). Na dimensão Tipos de 
Intervenção o estilo de resposta altera-se ligeiramente, 
sendo que inicialmente é perguntado ao paciente se 
recebeu a intervenção. Se a resposta for afirmativa 
é pedido ao sujeito que expresse a sua satisfação na 
escala de Lickert de 5 pontos, utilizada nos itens ante-
riores. Se, pelo contrário, a resposta for negativa, per-
gunta-se aos utentes se gostariam de ter recebido essa 
intervenção (6 = Não, 7 = Não sei, 8 = Não se aplica).

3 – PROCESSO DE TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO 
DA vSSS-EU PARA A TOxICODEPENDêNCIA

3. 1 – Caracterização da amostra
A amostra utilizada nesta investigação foi constituída 
por 125 utentes que recorreram à consulta na Unidade 
de Matosinhos do CRI – Porto Ocidental entre o dia 1 
de Fevereiro e o dia 29 do mesmo mês. Desses 125 
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utentes 81,5% eram indivíduos do sexo masculino e 
54% situavam-se na faixa etária dos 31 aos 40 anos. 
Todos os utentes que responderam ao questionário 
apresentavam um diagnóstico de dependência de 
opiáceos de acordo com o DSM-IV.
Foram incluídos na amostra utentes que frequentavam 
qualquer uma das modalidades de tratamento farma-
cológico: Metadona, Subutex ou Antagonista, com ou 
sem apoio psicoterapêutico, psiquiátrico ou sociotera-
pêutico. Contudo, só responderam ao questionário os 
utentes que estariam a frequentar o tratamento há mais 
de três meses. 

O processo de tradução iniciou-se após nos ter sido 
concedida, pela autora da versão original, a autorização 
para traduzir e adequar o instrumento para o contexto 
português a partir da versão inglesa.
A versão traduzida e adaptada (Tabela 1) foi escrita 
numa linguagem fluente e simples de modo a ser bem 
compreendida pelos sujeitos. As alterações foram rea-
lizadas não só devido a algumas diferenças culturais e 
semânticas, mas também para cumprir o melhor pos-
sível o objectivo de adaptar o instrumento para especi-
ficidades das unidades especializadas no tratamento da 
toxicodependência em Portugal.

TABElA 1 – Apresentação dos itens que constituem a versão traduzida e adaptada da VSSS-EU à toxicodependência.

11- Quantidade de ajuda que recebeu
20- Tipos de serviços oferecidos
21- Todos os serviços que recebeu

2- Comportamento e forma como foi tratado pelos técnicos psicossociais e auxiliar de acção médica.
3a- Competência e profissionalismo dos psiquiatras
3b- Competência e profissionalismo dos psicólogos
5a- Capacidade dos psiquiatras para escutar e compreender
5b- Capacidade dos psicólogos para escutar e compreender
6a- Comportamento e a forma como foi tratado pelos psiquiatras
6b- Comportamento e a forma como foi tratado pelos psicólogos
7- Pontualidade dos profissionais
10- Confidencialidade e respeito pelos direitos
16a- Preocupação e rigor com que os psiquiatras estudaram o seu caso
16b- Preocupação e rigor com que os psicólogos estudaram o seu caso
17- Capacidade dos psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais em colaborar
18- Colaboração entre os diferentes profissionais
22a- Competência e profissionalismo dos enfermeiros
22b- Competência e profissionalismo dos assistentes sociais
25a- Comportamento e a forma como foi tratado pelos enfermeiros
25b- Comportamento e a forma como foi tratado pelos assistentes sociais
28- Conhecimento por parte dos enfermeiros acerca de si e do seu historial médico
33- Indicações recebidas sobre o que fazer de uma consulta para a outra
35a- Preocupação e rigor com que os enfermeiros se ocuparam de si
35b- Preocupação e rigor com que os assistentes sociais se ocuparam de si
37a- Capacidade dos enfermeiros para escutar e compreender os seus problemas
37b- Capacidade dos assistentes sociais para escutar e compreender os seus problemas
40- Continuidade dos cuidados que recebeu pelos mesmos profissionais

12- Explicações dadas acerca dos procedimentos e abordagens
19- Publicidade ou informação acerca dos serviços disponíveis
29- Informação dada acerca do diagnóstico e evolução do seu problema

Domínios

Satisfação Global

Competências e 
Comportamento dos 

Profissionais

Informação

Itens

continua
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4 – RESUlTADOS

4.1 – Análise dos resultados
De forma a identificar as áreas mais relevantes da 
satisfação dos utentes da versão adaptada da VSSS-EU, 
foi realizada uma análise factorial exploratória através 
do Statistical Package for Social Sciences 15.0 (SPSS).
Neste estudo foi utilizada a rotação Varimax que mini-
miza o número de variáveis com um peso elevado num 
factor, obtendo um resultado no qual cada componente 
principal se aproxima mais ou menos de 1 no caso de 

associação entre ambas, ou de 0, no caso da ausência 
de associação. O critério de retenção das componentes 
utilizado foi a regra de eigenvalues, ou valores próprios 
superiores a um, em consonância com o scree-plot. 
Para verificar a existência de correlação entre variáveis 
utilizou-se o procedimento estatístico Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO). Os valores de KMO caracterizam-se como: 
<0,5 inaceitável; entre 0,5 e 0,6 má; entre 0,6 e 0,7 
razoável; entre 0,7 e 0,8 média; entre 0,8 e 0,9 boa; por 
último, entre 0,9 e 1 muito boa. Apenas foram selec-

continuação

4- Aspecto, conforto e funcionalidade da Unidade
8- Preço do serviço para si

1- Eficácia em ajudá-lo a enfrentar os problemas
9- Eficácia em promover o seu bem-estar e prevenir recaídas
13- Eficácia da Unidade em atenuar os sintomas
24- Eficácia em ajudá-lo a melhorar o conhecimento e compreensão dos problemas
26- Eficácia para melhorar a relação entre si e o seu familiar mais próximo
31- Eficácia em ajudá-lo a estabelecer boas relações fora do ambiente familiar
34- Eficácia em melhorar a capacidade de cuidar de si
38- Eficácia do serviço em ajudá-lo a melhorar a capacidade para trabalhar

14- Resposta da Unidade às crises ou necessidades urgentes durante o horário laboral
15- Resposta da Unidade a um pedido de consulta quando esta não se encontra marcada
39- Ajuda recebida perante efeitos secundários da medicação (ex. Metadona, Buprenorfina, etc.)
41- Prescrição pelos psiquiatras de algum tipo de medicação além da Metadona, Subutex, etc.
42- Ajuda para melhorar a sua capacidade profissional e social
43- Consultas individuais com o seu terapeuta
44- Alterações no tratamento
45- Consultas com a família e com o terapeuta
46- Viveu em CT, CA ou apartamentos terapêuticos
47- Foi encaminhado para desenvolver actividades ocupacionais
48- Foi encaminhado para a consulta especializada de tabagismo
49- Esteve inserido nalguma actividade profissional estável
50- Esteve em Unidades de Desabituação
51- Recebeu apoio domiciliário
52 -Teve ajuda para receber algum tipo de apoio social
53- Recebeu ajuda por parte de técnicos para encontrar emprego
54- Foi incentivado o seu envolvimento ou a sua participação em actividades recreativas

23- Recomendações feitas ao seu familiar mais próximo
27- Eficácia em ajudar familiar mais próximo a compreender melhor os seus problemas
30a- Capacidade dos psiquiatras para ouvir e compreender preocupações do seu familiar
30b- Capacidade dos psicólogos para ouvir e compreender preocupações do seu familiar
32- Informação dada ao seu familiar acerca do diagnóstico e evolução do seu problema
36- Eficácia em ajudar o seu familiar a lidar melhor com os seus problemas

Domínios

Acesso

Eficácia

Tipo de Intervenções

Envolvimento
Familiar

Itens



74 TRADUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA VERONA SERVICE SATISFACTION SCALE EUROPEAN VERSION (VSSS-EU) PARA O TRATAMENTO DA TOXICODEPENDÊNCIA

cionados para um factor os itens com carga factorial 
igual ou superior a 0,40 na Rotated Component Matrix.
Devido ao elevado número de itens do instrumento 
optou-se por realizar uma Análise de Componentes 
Principais para cada uma das dimensões. 
A análise estatística da escala passou também pela 
análise da consistência interna, utilizando para tal o coe-
ficiente de Alpha de Cronbach. Os resultados do Alpha de 
Cronbach seguiram a classificação proposta por Hill e 
Hill (2000), sendo que acima de 0.9 é considerado exce-
lente; entre 0.8 e 0.9 é considerado bom; entre 0.7 e 0.8 
é considerado razoável; entre 0.6 e 0.7 é considerado 
fraco; e, abaixo de 0.6 é considerado inaceitável.

4.2 – Apresentação e discussão dos resultados
A análise factorial (Tabelas 2.b e 2.a) confirmou a mul-
tidimensionalidade do conceito de satisfação e revelou 
a existência de subdomínios da mesma, em dimensões 
como Competências e Comportamento dos Profissionais, 
Eficácia, e Tipos de Intervenção. 
A primeira dimensão – Satisfação Global – passou a ser 
constituída por um factor, sendo que o item onde se 
verifica uma carga factorial mais elevada refere-se à 
opinião dos utentes com todos os serviços disponíveis 
na Unidade e recebidos pelo utente – item 21.
Na dimensão relativa às Competências e Comportamento 
dos Profissionais foram realizadas duas análises facto-
riais. Na primeira análise é possível constatar a existên-
cia de seis factores e na segunda a presença de apenas 
cinco. Antes de ser efectuada a segunda análise facto-
rial, o item 17 foi retirado da escala, dado que se con-
cluiu que pretendia medir algo já implícito noutros itens. 
Da realização da segunda análise factorial resultaram 
cinco componentes. A primeira componente, consti-
tuída por cinco itens, foi nomeada de Competências e 
Comportamento dos Psiquiatras, explicando uma maior 
percentagem da variância (27,386%) e sendo aquela que 
possui cargas factoriais mais elevadas. O facto de todos 
os itens presentes nesta componente se referirem aos 
psiquiatras (exceptuando o item 18) contribuiu para que 
fosse nomeada de Competências e Comportamento dos 
Psiquiatras. A percentagem de variância explicada por 
esta componente poderá traduzir o facto de, apesar de 

nem sempre os psiquiatras serem os terapeutas de 
referência dos utentes, estes terem que contactar com 
os mesmos quando iniciam o tratamento na Unidade, 
levando os utentes a formularem uma opinião acerca 
destes profissionais. Ao analisarmos esta componente 
podemos ainda verificar que o item 18 tem uma carga 
factorial inferior quando comparado com os restan-
tes. Esta evidência pode ser explicada pelo facto de, 
geralmente, serem os psiquiatras que contactam e 
colaboram com mais regularidade com os médicos de 
clínica geral dos utentes, com os médicos de deter-
minadas especialidades associadas aos problemas de 
saúde desta população, com os hospitais, centros de 
saúde, entre outros. A segunda e terceira componentes 
foram nomeadas de Competências e Comportamento 
dos Psicólogos e Competências e Comportamento dos 
Assistentes Sociais, respectivamente, pois os itens pelos 
quais são constituídas referem-se à função dos psicó-
logos e assistentes sociais da Unidade. 
Verifica-se a mesma situação na quarta componente 
Competências Profissionais dos Enfermeiros, Técnicos 
Psicossociais e Auxiliar de Acção Médica, visto que os 
seis itens pelos quais é constituída se relacionam com 
estes profissionais. A existência desta componente 
pode ser explicada pelo facto de os enfermeiros serem 
os profissionais com os quais os utentes contactam 
mais. Os enfermeiros são responsáveis pela adminis-
tração da Metadona e outra medicação, pela distribui-
ção das doses de Metadona conforme as indicações 
do terapeuta, pela realização de análises para controlo 
dos consumos e das análises gerais, pela realização do 
teste de diagnóstico rápido do VIH/Sida, entre outras 
actividades. A presença do item 2 pode também ser 
explicada pelo contacto que os utentes têm com os 
técnicos psicossociais, com os quais interagem sempre 
que se dirigem à Unidade visto serem responsáveis 
pelo atendimento, pela recepção, marcação de consul-
tas, entre outras. Assim, tanto os enfermeiros, como 
os técnicos psicossociais e auxiliar de acção médica 
são os elementos da equipa com quem os utentes 
contactam com maior frequência. Por outro lado, a 
existência desta componente pode também ser expli-
cada pelo facto de não existir como possibilidade de 
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resposta o “Não se Aplica” nas questões relacionadas 
com estes profissionais, o que levou os utentes a terem 
que atribuir uma classificação aos itens em questão. 
Por último, na quinta componente, as variáveis com 
maior peso são comuns às quatro classes profissionais 
e incidem sobre aspectos relacionados com questões 
ético-profissionais. A presença desta componente, 
nomeada Competências Ético-profissionais, poderá tra-
duzir o valor que os utentes atribuem à forma como 
são tratados pelos profissionais, realçando o carácter 
humanista do tratamento.  
Relativamente à análise da consistência interna, em 
termos globais esta dimensão tem coeficientes de 
Alpha de Cronbach “bons”, à excepção da quarta e 
quinta componentes. O fraco coeficiente desta última 
poderá estar relacionado com uma fraca relação entre 
os itens que a constituem. 
Na dimensão Informação existe apenas uma componen-
te. Os 3 itens que a constituem pretendem conhecer a 
satisfação do utente relativamente à forma como o tera-
peuta discutiu com ele as possibilidades de tratamento, 
permitem perceber se o utente ficou satisfeito com a 

forma como lhe foi explicada a intervenção e, por último, 
possibilitam perceber até que ponto os utentes estão 
satisfeitos com a divulgação da Unidade e dos seus 
serviços junto da comunidade. Quando nos debruçamos 
sobre a análise do coeficiente de Alpha de Cronbach 
verificamos que é “inaceitável”. Esta classificação de 
Alpha poderá ser explicada pelo facto de o subdomínio 
de satisfação avaliado nesta dimensão não ser comum 
aos três itens, ou seja, os itens 12 e 19 referem-se ao 
tipo de informação que é dada ao sujeito, relativamente 
ao seu processo terapêutico, e o item 29 refere-se à 
divulgação da Unidade, ou seja, à forma como a infor-
mação sobre os seus serviços é facultada aos utentes. 
Relativamente à dimensão Acesso consideramos que 
a existência de apenas uma componente pode ser 
explicada tanto pelo número reduzido de itens, como 
pelo facto de ambos avaliarem aspectos distintos da 
acessibilidade. Assim, o item 4 refere-se às condições 
e características das instalações e o item 8 refere-se à 
acessibilidade económica da Unidade. O reduzido número 
de itens poderá explicar um valor de Alpha tão baixo. Esta 
hipótese é corroborada por Ruggeri et al. (2000). 

TABElA 2A – Análise factorial da versão final da VSSS-EU adaptada ao tratamento da toxicodependência.

Domínios Componente Itens a b c d e

  11 0,728
  20 0,748 57,744 1,732 0.614 0,638
  21 0,802

  3a 0,887
 Competências e Comportamento 5a 0,884
 dos Psiquiatras  6a 0,904 27,386 6,299 0,893
  16a 0,852
  18 0,475 

  3b 0,839
 Competências Profissionais e 5b 0,875 16,199 3,726 0,886 Comportamento dos Psicólogos 6b 0,883
  16b 0,862

  22b 0,894
 Competências Profissionais e 25b 0,882 10,530 2,422 0,912 Comportamento dos Assistentes Sociais 35b 0,868
  37b 0,830    0,808 

  2 0,614
 Competências Profissionais e 22a 0,721
 Comportamento dos Técnicos Psicossociais, 25a 0,630 9,110 2,095 0,720
 Auxiliar de Acção Médica e Enfermeiros  28 0,696
  35a 0,657
  37a 0,642

Satisfação Global

Competências e 
Comportamento 
dos Profissionais

continua
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À semelhança da dimensão Competências dos 
Profissionais, para a dimensão Eficácia foram também 
realizadas duas análises factoriais. Da primeira análise 
resultaram três componentes. Contudo, o item 26 que 
constituía a terceira componente foi eliminado, pois 
considerou-se que a avaliação da satisfação do utente 
com a eficácia da unidade para melhorar a relação 
entre si e o seu familiar mais próximo poderá estar 
implícita noutras questões, nomeadamente na dimen-
são Envolvimento Familiar. A segunda análise factorial 
realizada permitiu-nos constatar a existência de duas 
componentes, visto que, ao eliminarmos o item 26, a 
terceira componente resultante da primeira análise 
factorial foi também eliminada. Conclui-se, portanto, 
que a segunda componente está associada aos aspec-
tos gerais da Eficácia da Unidade, enquanto a primeira 
componente representa aspectos da Eficácia de cada 
subdomínio do serviço. Nesta última, consideramos 
que é evidente o valor que os utentes atribuem às 
repercussões do processo terapêutico nas várias 
áreas da sua vida. Relativamente à análise da consis-
tência interna desta dimensão verificou-se que, para a 
primeira componente, o valor de Alpha é de 0,667, ou 
seja, “fraco” e para a segunda componente é de 0.309, 
sendo por isso considerado inaceitável. 
Para a dimensão, Tipos de Intervenção foram também 
realizadas duas análises factoriais. 

Após a realização da primeira análise verificou-se 
que existiam determinados itens que poderiam ser 
eliminados (itens 41, 42, 44, 46 e 52). Uma das razões 
que motivou a eliminação dos itens 41 e 44 foi o facto 
de se considerarem menos relevantes para avaliar a 
satisfação dos utentes com a Unidade. Por outro lado, 
os itens 42 e 52 foram eliminados, por se considerar 
que o que pretendem avaliar já está implícito em outros 
itens, como por exemplo o 38. Por último, o item 46 foi 
eliminado devido à sua carga factorial negativa.
Assim, após a eliminação de alguns itens e com a 
realização de uma nova análise factorial, verificamos 
que esta dimensão passou a ser constituída por quatro 
componentes. A primeira componente, Apoio social 
e laboral, inclui os itens 47, 49, 53 e 54. Estes itens 
relacionam-se com a ajuda da Unidade no sentido 
de promover a reinserção social e laboral dos uten-
tes e também actividades que permitam a ocupação 
dos tempos livres, explicando 20,974% da variância. 
Consideramos que a existência desta dimensão pode-
rá corroborar a necessidade que os utentes têm de 
reestruturar e organizar as suas vidas nestas áreas. A 
segunda componente é constituída por itens relaciona-
dos com a Resposta da Unidade em situações inespe-
radas ou excepcionais e explica 15,589% da variância. 
A terceira componente, Intervenções Específicas explica 
10,653% da variância e é constituída pelos itens 48, 

Domínios Componente Itens a b c d e

  7 0,831
 Competências Ético-Profissionais 10 0,609 5,253 1,208 0,630
  33 0,582
  40 0,427

  12 0,734
Informação  19 0,734 52,850 1,586 0,552 0,625
  29 0,713

Acesso  4 0,708 50,150 1,003 0,006 0,500
  8 0,708
  13 0,730
  24 0,615
 Aspectos Gerais da Eficácia 31 0,736 33,916 2,374 0,667
Eficácia  34 0,682
  38 0,466    0,710
 Aspectos Específicos da Eficácia 1 0,703 15,487 1,084 0,309
  9 0,784
a carga factorial, b variância explicada, c eigenvalues, d Alpha de Cronbach, e valor de KMO do seu familiar

continuação

Competências e 
Comportamento 
dos Profissionais
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50 e 51. São questões voltadas para determinado tipo 
de intervenções de que muitos utentes não usufruem, 
como sendo a consulta tabágica, o internamento em 
Unidades de Desabituação e o apoio social. Por último, 
a quarta componente diz respeito às consultas dos 
utentes, quer individualmente, quer em conjunto com a 
sua família, explicando 9,209% da variância. 
Relativamente à análise da consistência interna, con-
sideramos que o baixo valor de Alpha de Cronbach se 
pode justificar pela diversidade de intervenções ava-
liadas e também pelo facto de esta dimensão ter sido 
a que mais sofreu alterações, de forma a melhor se 
adaptar às características da Unidade.
Na última dimensão, Envolvimento Familiar, existe 
apenas uma componente cujas cargas factoriais estão 
muito próximas umas das outras. Assim, consideramos 
que devemos manter a designação desta componente, 
uma vez que as variáveis que a constituem reflectem 

não só a participação e envolvimento da família no 
tratamento do utente, mas também a compreensão 
dos psicólogos e psiquiatras relativamente aos pro-
blemas que os familiares expuseram. O facto do item 
27 se destacar nesta componente poderá enfatizar a 
importância que os utentes dão à reestruturação das 
relações familiares, que muitas vezes são fragilizadas 
devido à dependência química. 
A análise factorial realizada ao instrumento corrobora a 
multidimensionalidade do conceito de satisfação, ao reve-
lar a existência das sete dimensões (Satisfação Global, 
Competências e Comportamento dos Profissionais, 
Informação, Acesso, Eficácia, Tipos de Intervenção e 
Envolvimento Familiar) presentes na versão original de 
Ruggeri et al. (2000) e ao sugerir a presença de subdo-
mínios em determinadas dimensões. Após a realização 
desta análise, o questionário passou a ser constituído 
por 47 questões e não pelas 54 da versão original. 

TABElA 2B – Análise factorial da versão final da VSSS-EU adaptada ao tratamento da toxicodependência.

Domínios Componente Itens a b c d e

  47 0,494
 Apoio Social e Laboral 49 0,757 20,974 2,517 0.565
  53 0,715
  54 0,597

  14 0,799
 Resposta da Unidade 15 0,718 15,589 1,871 0,642
   39 0,729

  48 0,499
 Intervenções Específicas 50 0,651 10,653 1,278 0,481
  51 0,77

 Intervenções do Terapeuta 43 0,851 9,209 1,105 0,384
  44 0,587

  23 0,679
  27 0,816

Envolvimento Familiar 30a 0,650 54,930 3,296 0.836 0,809
   30b 0,754
  32 0,782
  36 0,753
a carga factorial, b variância explicada, c eigenvalues, d Alpha de Cronbach, e valor de KMO

Tipos de 
Intervenções

5 – CONClUSÃO

Devido à dificuldade em encontrar um método que 
permitisse avaliar a satisfação dos utentes com os 
serviços de tratamento da toxicodependência e, con-
sequentemente, de melhorar a qualidade do serviço 

prestado, realizou-se uma revisão da literatura com o 
objectivo de encontrar um instrumento adequado para 
este fim. Esta revisão da literatura focou-se nos con-
ceitos de satisfação do utente nos cuidados de saúde, 
na avaliação e na qualidade, porque consideramos 
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ser os temas mais relevantes para o cumprimento do 
objectivo. Dada ainda a extensão destes temas, esta 
incursão não teve o propósito de analisar toda a diver-
sidade de abordagens referidas na literatura, mas de 
possibilitar a contextualização destes temas de modo a 
compreender a sua relevância no âmbito dos serviços 
disponibilizados na área da toxicodependência.
Grande parte da literatura pesquisada privilegia o uso 
de medidas objectivas na avaliação de programas. Esta 
investigação pretende contrariar essa tendência, ao 
produzir um instrumento de avaliação da satisfação 
baseado fundamentalmente em factores subjectivos e 
que seja multidimensional.
Assim, decidimos traduzir e adaptar a VSSS-EU para 
o contexto da toxicodependência, uma vez que este 
instrumento foi concebido para o contexto da saúde 
mental. A VSSS-EU apresenta qualidades psicomé-
tricas comprovadas por diversos estudos, tendo já 
sido utilizada no referido contexto em vários países. 
Adicionalmente, o domínio do instrumento apresenta 
semelhanças significativas com o domínio em causa 
– as Unidades do IDT – nomeadamente ao nível dos 
grupos profissionais constituintes da equipa.  
Com a realização desta investigação pretende-se que a 
nossa contribuição se verifique a dois níveis. Ao nível 
teórico, através de uma revisão bibliográfica que enfa-
tize a importância de um constructo pouco abordado 
na toxicodependência, e ao nível prático, pela tradução 
e adaptação de um instrumento para um novo contexto 
(utilizando a análise factorial para explorar as qualida-
des psicométricas do instrumento) e pela criação de 
uma nova framework para a avaliação dos serviços. 
Os resultados da aplicação da VSSS-EU adaptada para 
o tratamento da toxicodependência revelam que esta é 
útil para medir a satisfação dos utentes dependentes de 
substâncias psicoactivas com os serviços de tratamen-
to prestados nas Unidades do IDT. A boa receptividade 
do questionário revelada pelos utentes, que o conside-
raram como uma boa oportunidade para expressar a 
sua opinião, e o facto de estes terem respondido sem 
qualquer dificuldade, são argumentos a favor da utiliza-
ção deste instrumento.
No entanto, é necessário enfatizar a importância da 

realização de novos estudos, a fim de reforçar a robus-
tez das propriedades psicométricas desta adaptação. 
A interpretação dos resultados deste estudo e a sua 
generalização exigem alguma prudência, dado terem 
sido identificadas algumas limitações na investigação 
realizada. Um exemplo disso foi a presença de contin-
gências de ordem temporal relacionadas com a recolha 
de dados, que não permitiram a constituição de uma 
amostra de maior dimensão. Desta forma, considera-
mos que novos estudos poderão explorar a extensão 
do período temporal de avaliação da satisfação de três 
para seis meses, pois deste modo os utentes poderão 
formar uma opinião mais consolidada sobre os servi-
ços prestados. 
Este trabalho é, portanto, um ponto de partida para 
a possível aferição desta escala para população por-
tuguesa. Futuras investigações deverão ter em conta 
novas metodologias, nomeadamente a introdução de 
um grupo de controlo, e deverão explorar a correlação 
da satisfação com variáveis como: sexo, escolaridade, 
tipo de tratamento, tipo de consumos e classe social.
Com uma aplicação periódica, este instrumento irá 
permitir monitorizar os resultados do tratamento e 
orientar as políticas de saúde para a consolidação de 
uma cultura de qualidade. 

CONTACTO:

ANA MARIA SANTOS
Mestre em Psicologia, área de especialização em Psicologia 
do Comportamento Desviante e da Justiça, na Faculdade de 
Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.
Rua Padre António Soares Monteiro, 77
4470-020 Maia
E-mail: niska.mary@gmail.com

REFERêNCIAS BIBlIOGRÁFICAS

Greene, J., Weinberger, & Manlin, J. (1980). “Patient attitudes toward 
health care expectations of primary care in a clinic setting”. Social 
Science and Medicine, 14A, 133-138.

Hill, M., Hill, A. (2000). Investigação por questionário. Lisboa: Sílabo.

Instituto da Droga e da Toxicodependência. (2006b). Relatório sobre a 
Situação do País em Matéria de Drogas e Toxicodependências.



REVISTA TOXICODEPENDÊNCIAS | EDIÇÃO IDT | VOLUME 15 | NÚMERO 3 | 2009 | pp. 69-79 79

John, J. (1992). “Patient satisfaction: the impact of past experiences”. 
Journal of Health Care Marketing, 12 (3), 46-64.

Pascoe, C. (1983). “Patient satisfaction in primary health care: a 
literature review and analysis”. Evaluation and Program Planning, 6, 
185-210.

Pereira, M., Araújo-Soares, V. & McIntrye, T. (2001). “Satisfação do 
utente e atitudes face aos médicos e medicina: Estudo Piloto”. Psico-
logia, Saúde & Doenças, 2 (2), 69-80.

Trad, L., Bastos, A., Santana, E. & Nunes, M. (2002). “Estudo etnográfico 
da satisfação do usuário do Programa de Saúde da Família na Bahia”. 
Ciência & Saúde Colectiva, 7 (3): 581-589. 

Trujols, J. & Cobos, J. (2005). “La perspectiva de los usuarios sobre 
los tratamientos de mantenimiento con metadona: una revisión 
centrada en la satisfacción con el tratamiento”. Adiciones, 17, supl. 2.

Thornicroft, G., Becker, T., Knapp, M., Knudsen, H., Schene, A., 
Tansella, M. & Barquero. (2006). International Outcome measures in 
mental health – Quality of life, needs, service satisfaction, costs and 
impact on carers. London: Gaskell.

Ruggeri, M., Lasalvia, A., Dall’Agnola, R., Wijngaarden, B., Knudsen, H., 
Leese, M., Herràn, A., Greenfield, T., Tansella, M. & Gaite, Luis. (2000). 
“Development, internal consistency and reliability of the Verona 
Service Satisfaction Scale – European Version”. The British Journal of 
Psychiatry, 177 (39), s41.

Westaway, M., Rheeder, P., Van Zyl, Danie & Seager, J. (2003). “In-
terpersonal and organizational dimensions of patient satisfaction: the 
moderating effects of health status”. International Journal for Quality 
in Health Care, 15 (4): 337-344.

BIBlIOGRAFIA CONSUlTADA

Santos, A. (2008). Tradução e Adaptação da Verona Service Satisfaction 
Scale – European Version (VSSS-EU) para o tratamento da toxicodepen-
dência. Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade 
do Porto. Dissertação de Mestrado em Psicologia.




