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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa trata da qualidade percebida pelos usuários, sobre os serviços de saúde, 

em regime ambulatorial, prestados no Posto Médico de Guarnição do Exército Brasileiro 

localizado na cidade de Três Corações, Sul de Minas Gerais. A metodologia adotada foi 

a quantitativa, o tipo da pesquisa foi descritiva, de campo e documental com um estudo 

de caso. Utilizou-se a escala Servperf, proposta por Cronin; Taylor (1992), de forma 

modificada, como instrumento de medição e também a análise dos quartis, proposta por 

Freitas (2006). Foram pesquisadas as cinco dimensões da qualidade em serviços: 

tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. Utilizou-se o 

questionário com escala tipo Likert de cinco pontos. Foram distribuídos 450 

questionários aos três grupos de indivíduos que se compõem de militares da ativa e 

inativos, dependentes e pensionistas de militares e, servidores civis seus dependentes e 

pensionistas, que usaram os serviços prestados nas Seções de Medicina, Odontologia, 

Farmácia e Bioquímica e no Setor de Fisioterapia do Posto Médico. Retornaram 

respondidos e validados um total de 366 questionários os quais foram tabulados com 

base no software IBM SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Sciences). Os 

resultados demonstraram que existem diferenças na qualidade dos serviços prestados 

nas seções e setor. Foi possível identificar que a menor nota média na Seção de 

Medicina foi para a dimensão Tangibilidade (equipamentos conservados e modernos), 

na Seção de Odontologia a dimensão Tangibilidade (facilidade de acesso aos 

consultórios odontológicos), na Seção de Farmácia e Bioquímica a dimensão 

Atendimento (atendimento imediato dos pacientes pelos funcionários), no setor de 

Fisioterapia a dimensão Tangibilidade (equipamentos conservados e modernos). Quanto 

a análise dos quartis os resultados apontaram as Prioridades Crítica e Alta das seções e 

setor, evidenciando as dimensões que necessitam de uma atenção especial dos 

gestores sendo na Seção de medicina (Tangibilidade, Confiabilidade e Empatia), na 

Seção de Odontologia (Tangibilidade, Confiabilidade e o Atendimento), na Seção de 

Farmácia e Bioquímica (Atendimento, Empatia e a Confiabilidade) e no Setor de 

Fisioterapia (Tangibilidade e o Atendimento). Pode-se concluir que o Posto Médico de 

Guarnição do Exército Brasileiro em Três Corações, de maneira geral, presta um serviço 

de qualidade ao seu público-alvo, que demonstra estar satisfeito, porém alguns pontos 

merecem atenção especial por parte dos gestores visando melhorar a qualidade dos 

serviços prestados aos usuários. 

 
 

Palavras-chave: Qualidade nos serviços. Escala Servperf. Posto Médico de Guarnição. 
  



 

ABSTRACT 
 
 

This research is about the quality perceived by the users of the health services provided 
in a outpatient clinic by the Brazilian Army Garrison’s Health Facility, located in the city of 
Três Corações, in the South of Minas Gerais state. The methodology adopted was 
quantitative, the type of the research was descriptive based on a field observation and 
documental research with a case study. Servperf program was used as proposed by 
Cronin; Taylor (1992), in a modified way as measuring instrument and also the quartiles’ 
analysis, as proposed by Freitas (2006).The five quality service dimensions were 
researched: tangibility, reliability, service, security and empathy. It was used a 
questionnaire with a scale type Likert of five points. Four hundred and fifty (450) 
questionnaires were distributed among the three groups of individuals consisted of active 
and retired military personnel, military dependents and pensioners and civil servants and 
their dependents and  pensioners. All of them used the services provided by the 
Medicine Section, Odontology Section, Pharmacy and Biochemistry Section and the 
Physiotherapy Sector of the Medical Facility. Three hundred sixty-six (366) 
questionnaires returned answered and validated, and were tabulated based on the IBM 
SPSS 18.0 (Statistical Package for Social Sciences). The results showed that there are 
differences in the services’ quality offered in the Sections and Sector. It was possible to 
identify that the lowest average grade was in the Medicine Section considering the 
Tangibility dimension (maintained and modern equipments), in the Odontology Section 
the Tangibility dimension (easy access to the dental offices), in the Pharmacy and 
Biochemistry Section the Service dimension (immediate care of the patients by the staff), 
in the Physiotherapy Sector the Tangibility dimension (maintained and modern 
equipments). Considering the quartiles’ analysis the results indicated the Critical and 
Higher Priorities of the sections and sector identifying the dimensions that need a special 
attention of the managers: in the Medicine Section (Tangibility, Reliability and Empathy), 
in the section of Odontology (Tangibility, Reliability and Service), in the Section of 
Pharmacy and Biochemistry (Service, Empathy and Reliability) and in the Sector of 
Physiotherapy (Tangibility and Service). So, it is possible to conclude that the Medical 
Facility of the Brazilian Army Garrison in Três Corações, in a general manner, provides a 
quality services to its target audience, which demonstrates, being satisfied, however, a 
few points deserve the managers’ special attention, having as an objective, the 
improvement of the services’ quality offered to the users.  
 
Key-words: Service quality. Servperf Scale. Garrison’ Medical Facitity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capitulo são abordadas as considerações iniciais, o problema de pesquisa, os 

objetivos, a justificativa e relevância e a estrutura do trabalho. 

1.1 Considerações Iniciais 

O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro presta assistência médico-hospitalar aos 

militares ativos, inativos e a seus dependentes e pensionistas, seja em tempo de paz 

ou de guerra, nas condições e limitações impostas na legislação e regulamentações 

específicas. A assistência também é prestada, de forma suplementar, aos servidores 

civis do Exército, seus dependentes e pensionistas. 

A assistência médico-hospitalar está prevista no Estatuto dos Militares como direito 

dos militares e seus dependentes. Ela é entendida como o conjunto de atividades 

relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo 

serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o 

fornecimento, a aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e 

paramédicos necessários (BRASIL,1980). 

O sistema de saúde do Exército Brasileiro, através do seu serviço de saúde, presta 

assistência médico-hospitalar usando as Organizações Militares de Saúde (OMS), 

que estão estruturadas em postos médicos de guarnição, policlínicas militares, 

hospitais militares, organizações especiais de saúde e, por seções de saúde 

instaladas em organizações militares da Força. A assistência também é prestada por 

meio de profissionais de saúde autônomos (PSA) e organizações civis de saúde 

(OCS), mediante convênio ou contrato (BRASIL, 2007). 

Para o Exército Brasileiro é indispensável a manutenção de um sistema de saúde 

próprio. Ele é essencial ao adestramento dos integrantes da força, ao preparo da 

reserva mobilizável e, especialmente, ao apoio às operações militares, no 

atendimento às exigências da Força e da população civil em geral, nas diversas 

localidades do País onde há necessidade de apoio de saúde permanente, que esteja 

além das possibilidades dos sistemas de saúde civis, tornando-se, em algumas 

regiões, o único sistema de saúde a atuar nessas localidades (VERDE-OLIVA, 

2012). 

18 
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Procurando assegurar a sustentabilidade financeira do Sistema, a Diretoria de 

Saúde (DSau), com o apoio do Departamento Geral do Pessoal (DGP), vem ao 

longo dos últimos anos, realizando um esforço permanente, objetivando manter o 

Sistema saudável e em condições de sobreviver no mercado da saúde (VERDE-

OLIVA, 2012). 

Dos gastos do Brasil com saúde em 2009, 47% foi feito pelo setor público (federal, 

estadual e municipal) e representou 127 bilhões de reais, os outros 53% foi feito pelo 

setor privado (planos de seguro, gastos diretos e com medicamentos) e representou 

143 bilhões de reais, perfazendo um total de 270 bilhões (CARVALHO, 2009). 

Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde (2013) os gastos do Brasil 

com saúde em 2010 foi de 9,0% do Produto Interno Bruto e representou 10,7% do 

total dos gastos do governo. 

Inserido nesse contexto, procurando atender às crescentes demandas e alcançar a 

satisfação dos usuários, através da prestação de um serviço com qualidade, o Posto 

Médico de Guarnição de Três Corações, localizado no Sul de Minas Gerais, que 

presta assistência à saúde em regime ambulatorial, tem procurado prestar um 

serviço de qualidade, porém segundo a perspectiva dos seus gestores. Contudo, é 

imprescindível levantar a percepção do usuário sobre a qualidade dos serviços que 

lhe é prestado. 

Para Cerqueira (1994), os indivíduos têm seu próprio conceito de qualidade. É 

possível dizer que qualidade é aquilo que cada um acredita que é ou percebe que é. 

Portanto, é fundamental entender que antes de tudo o conceito de qualidade 

depende da percepção de cada um em função da cultura ou do grupo que se irá 

considerar. 

Contribuições sobre o conceito de qualidade no ambiente profissional como a de 

Juran (1991) e no ambiente acadêmico como Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 

1988), Cronin e Taylor (1992), podem ser identificadas entre as tentativas de tornar 

mais consensual o entendimento desse conceito e mesmo de sua mensuração 

quanto à satisfação das expectativas de seus usuários. 

Diante desse contexto e considerando as diversas características do Posto Médico 

da Guarnição de Três Corações, é fundamental conhecer a opinião dos usuários 
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sobre a qualidade dos serviços prestados no mesmo, possibilitando a adequação 

dos serviços à realidade e a necessidade do público-alvo, com a identificação das 

causas das discrepâncias encontradas e adotando mecanismos para a melhoria. 

1.2 Tema e Problema de Pesquisa 

O tema central desse trabalho é a qualidade dos serviços de saúde prestados nas 

Organizações Militares de Saúde do Exército Brasileiro, em regime ambulatorial, em 

particular a prestada pelo Posto Médico da Guarnição de Três Corações, este tema 

conduz a seguinte questão norteadora da pesquisa: Segundo a percepção dos 

usuários, qual é a qualidade dos serviços de saúde em regime ambulatorial 

prestado no posto médico de Guarnição de Três Corações? 

Para prestar serviços com qualidade, os gestores devem buscar a participação de 

todos os públicos envolvidos, principalmente os usuários, pois segundo Coelho 

(2011, p. 8), a avaliação da qualidade sob a ótica dos usuários é imprescindível para 

a melhoria contínua dos serviços prestados. A partir deste ponto de vista, é possível 

definir as diretrizes de trabalho na área da saúde, com foco na qualidade dos 

serviços. 

1.3 Objetivos 

Uma vez definido o problema de pesquisa, definiu-se também o objetivo geral e os 

objetivos específicos. 

1.3.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem como objetivo geral conhecer a percepção dos usuários 

sobre a qualidade e a satisfação com os serviços de assistência à saúde em regime 

ambulatorial, prestados no Posto Médico de guarnição do Exército Brasileiro 

localizado na cidade de Três Corações, Sul de Minas Gerais. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar os usuários do Posto Médico pesquisado; 

2. Descrever a estrutura e a organização do serviço de saúde do exército brasileiro 

e, em particular, a do Posto Médico de Guarnição de Três Corações; 



21 

3. Levantar a percepção dos usuários sobre a qualidade e a satisfação dos serviços, 

como um todo, considerando as cinco dimensões de qualidade em serviços do 

Modelo SERVPERF; 

4. Analisar a qualidade dos serviços prestados no Posto Médico de Três Corações, 

percebida pelos usuários, considerando as cinco dimensões de qualidade em 

serviços do Modelo SERVPERF; 

5. Fazer a análise dos quartis, visando auxiliar os gestores na busca pela melhoria 

da qualidade dos serviços prestados pelo Posto Médico de Três Corações. 

1.4 Justificativa e relevância da pesquisa 

A fim de enfrentar as dificuldades com seu financiamento, sua eficiência operacional 

e consequentemente alcançar a qualidade nos serviços prestados, o serviço de 

saúde do Exército têm buscado melhorar a gestão e desenvolver processos de 

avaliação cujos resultados sirvam para o planejamento e a gestão dos serviços. 

Inserido nesse contexto, o Posto Médico de Três Corações, através dos seus 

gestores, busca levantar a qualidade dos serviços prestados, sob a percepção dos 

usuários, pois segundo Coelho (2011, p. 8) [...] é indispensável à gestão desenvolver 

um processo de avaliação da assistência em que os pacientes possam 

espontaneamente expressar o seu juízo de valor em relação aos serviços recebidos, 

e cujos resultados sirvam de informações relevantes a serem contempladas no 

planejamento da organização. 

A realização deste trabalho justifica-se na medida em que o Posto Médico da 

Guarnição de Três Corações busca oferecer um atendimento de qualidade aos seus 

usuários e ser reconhecido como Unidade de Atendimento que busca a satisfação 

do seu público-alvo. 

Este trabalho também busca contribuir, no âmbito acadêmico, como fonte de 

consulta sobre a qualidade dos serviços de saúde prestados pelo setor público. 

Como justificativa pessoal tem-se a de buscar conhecimentos sobre a qualidade dos 

serviços de saúde na área militar. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

Esta dissertação é composta por seis capítulos, no primeiro tem-se a introdução, o 

problema, e apresentam-se os objetivos e a justificativa. No segundo faz-se a 

fundamentação teórica. O terceiro aborda o Sistema e o Serviço de Saúde do 

Exército Brasileiro. O quarto capitulo apresenta os procedimentos metodológicos. O 

quinto apresenta e analisa os resultados. O sexto aborda as considerações finais, as 

conclusões, limitações da pesquisa e recomendações. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capitulo são abordados os conceitos sobre serviços; a qualidade em serviços; 

a qualidade em serviços de saúde, o modelo de qualidade de serviços proposto por 

Gronroos (1984), o modelo de Gaps e instrumento SERVQUAL proposto por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985 e 1988), o modelo SERVPERF proposto por 

Cronin e Taylor (1992), o sistema e o serviço de saúde brasileiro. 

2.1 Os serviços e suas características 

O setor de serviços, ou setor terciário, é aquele cuja as atividades de produção não 

são mensuráveis em unidades físicas, também se entende como sendo a parte da 

economia de uma nação representada por serviços de todos os tipos. Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior em 2009 o setor de 

serviços correspondeu a 68,5% do Produto Interno Bruto brasileiro e por 78,4% dos 

empregos formais no país (MDIC, 2012), (LOVELOCK e WRIGHT, 2006). 

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.1, 2010), elas 

estão organizadas em vinte e uma seções, das quais dez são relacionadas aos 

serviços, entre eles o de saúde humana e serviços sociais. 

As atividades de atenção à saúde humana cobrem todas as formas de serviços 

relacionados a essa área prestados em hospitais, ambulatórios, consultórios, 

clínicas, centros de assistência psicossocial, unidades móveis de atendimento a 

urgências e remoções e, também, os serviços de saúde prestados nos domicílios. 

Compreende também as atividades de apoio à gestão dos estabelecimentos de 

saúde e as atividades de práticas integrativas e complementares à saúde humana 

(CNAE 2.1, 2010). 

O serviço em si é um fenômeno complexo, apresentando diversas definições 

propostas por vários autores. Para melhor compreender o significado da palavra 

serviço deve-se visioná-lo de forma mais ampla, conforme a definição de Hoffman e 

Bateson (2006, p. 5) são ações, esforços ou desempenhos. Albrecht e Zemke (2002, 

p. 68), descrevem serviço como sendo o “trabalho realizado por uma pessoa ou 

grupo em beneficio de outra”. Ou ainda, que os serviços “são atividades econômicas 
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que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares 

específicos [...]” (LOVELOCK e WRIGHT, 2006, p. 5). 

Ainda nessa linha de pensamento, Kotler (1998, p. 412) define serviços como 

qualquer ato ou desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja 

essencialmente intangível e não resulte na propriedade de nada. Este autor 

complementa afirmando que a execução de um serviço pode ou não estar ligada a 

um produto físico, além disso, o serviço possui características próprias que o 

diferencia de um produto que assim as descrevem: 

 Intangibilidade: os serviços não podem ser vistos, sentidos, provados, 

ouvidos ou cheirados antes de serem comprados; 

 Inseparabilidade: os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente, o que implica numa grande interação entre fornecedor e 

cliente; 

 Variabilidade: os serviços dependem de quem os executa e de onde são 

prestados, tornando a padronização mais difícil de ser alcançada; 

 Perecibilidade: os serviços não podem ser estocados para venda ou uso 

posterior, isto pode representar um sério problema para a empresa 

prestadora de serviços quando a demanda é flutuante. 

Corroborando Lovelock e Wright (2006) afirmam que o caráter intangível dos 

desempenhos de serviço significa que os clientes não podem recorrer aos seus 

sentidos para avaliarem a natureza ou a qualidade dos benefícios básicos do 

serviço. Mesmo quando existem muitos elementos tangíveis, o pacote de serviços é 

difícil de ser demonstrado fisicamente antes da compra. Seguindo o mesmo 

raciocínio Las Casas (2007) afirma que antes de uma venda efetiva, o que ocorre 

são promessas, muitas vezes impossíveis de constatação prévia. 

Desta forma, ainda segundo Lovelock e Wright (2006) os fornecedores de serviços, 

que são ricos em características de confiança, enfrentam um desafio ainda maior, ou 

seja, seus benefícios podem ser tão intangíveis que os clientes não podem avaliar o 

que receberam, nem mesmo depois que o serviço foi comprado e consumido. Las 
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Casas (2007) afirma que por isso, para fechar um negócio é preciso ter confiança 

nos vendedores. 

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) a intangibilidade e a 

heterogeneidade dos serviços dificultam sua padronização, mensuração e seleção, 

ou seja, sua performance varia de produtor para produtor, de cliente para cliente e, 

até mesmo, de um dia para o outro. Segundo estes autores, isso se dá porque a 

constância de comportamento do fornecedor de serviços é difícil de assegurar. 

A performance geralmente depende da interação entre cliente e fornecedor, ou seja, 

do encontro entre as partes, tomador e prestador do serviço que Lovelock e Wright 

(2006) chamam de encontro de serviço e que caracterizam como um período de 

tempo de interação, presencial ou à distância, entre cliente, serviço e funcionário. Ao 

considerarem o grau de contato entre os participantes durante a interação, esses 

autores afirmam que um encontro de serviço pode ser: 

 De alto contato entre os participantes: tendem a ser aquele nos quais os 

clientes visitam pessoalmente a instalação de serviço e são ativamente 

envolvidos (consulta médica, corte de cabelo); 

 De médio contato: exigem menos envolvimento com os fornecedores de 

serviço, envolvem situações nas quais os clientes visitam as instalações do 

fornecedor do serviço ou são visitados (conserto de carro, reserva de 

passagem aérea por telefone); 

 De baixo contato: envolvem pouco ou nenhum contato direto entre 

clientes e fornecedores de serviço, o contato ocorre em uma base 

impessoal (transações bancárias ou consultas a bibliotecas via Internet). 

Embora o encontro de serviço possa estar ligado a um produto físico, 

caracteriza-se como um processo, essencialmente intangível. 

Ainda segundo Lovelock e Wright (2006) o serviço é realizado como um processo, 

feito de três estágios: pré-compra, encontro de serviço e pós-compra. Todos estes 

determinam o sucesso de uma empresa, pois o resultado final, o pós-compra, gera 

referências positivas que os clientes farão a outras pessoas. 
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Para Rocha (1998) o uso de novas tecnologias vem exigindo o aparecimento de 

novos serviços e fazendo de muitos deles insumos fundamentais para os demais 

setores econômicos, particularmente para a indústria. Este processo trouxe consigo 

novas exigências para a sociedade no campo da educação, do 

treinamento/conhecimento e da saúde. Tais considerações reforçam a ideia da 

dificuldade de se definir adequadamente o setor Serviços e evidenciam a 

impossibilidade de se conferir tratamento homogêneo a serviços tão díspares. 

2.2 Classificação dos serviços 

Considerando o esforço do consumidor na obtenção do serviço Las Casas (2007, 

p.19) classifica os serviços da seguinte forma: 

 Serviços de Consumo: são serviços prestados diretamente ao 

consumidor e subdividem-se em de conveniência, de escolha e de 

especialidade. 

 Serviços Industriais: são aqueles prestados a organizações industriais, 

comerciais ou institucionais e subdividem-se em de equipamentos, de 

facilidade e consultoria/orientação. 

Browning e Singelman (1978); Elfring (1988) apud Melo et al., (1997) propuseram 

uma divisão dos serviços em quatro grupos, identificados segundo a orientação da 

demanda e classificaram os serviços como produtivos, distributivos, sociais e 

pessoais. Ainda segundo esses autores a busca desta classificação teve como 

motivo principal o fato da revolução microeletrônica ter atenuado as fronteiras entre 

as atividades de serviços e as demais. Os quatros grupos são assim descritos: 

 Serviços Produtivos: utilizados pelas empresas durante o processo 

produtivo, atividades intermediárias por natureza (seguro, serviços 

bancários, serviços jurídicos, propaganda e publicidade, comunicação, 

corretagem); 

 Serviços Distributivos: após completado o processo produtivo são as 

atividades de distribuição dos bens (transporte, comércio, armazenagem); 
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 Serviços Sociais: atividades prestadas à coletividade (educação, saúde, 

lazer, administração pública); 

 Serviços Pessoais: atividades prestadas aos indivíduos (hotelaria, 

restaurantes/bares, cabeleireiros, domésticos). 

Na análise de Gianesi e Corrêa (1996, p. 44) os serviços são classificados 

correlacionando as seguintes dimensões: 

 Foco em pessoas ou equipamentos, 

 Grau de contato com o cliente,  

 Grau de personalização do serviço,  

 Grau de julgamento pessoal dos funcionários, 

 Foco no produto ou no processo e front office ou backroom. 

Cruzando estas seis dimensões Gianesi e Corrêa (1996) criaram as três categorias 

de prestação de serviços, abaixo descritas: 

 Serviços profissionais: existe um alto grau de contato com o cliente e, 

geralmente, o ciclo da prestação de serviço é longo. Exemplo: serviços 

médicos. 

 Loja de serviços: pode ser gerado tanto na linha de frente do atendimento 

quanto na retaguarda. Exemplos: restaurante e lavanderia. 

 Serviço de massa: pouco, ou quase nada, personalizados, com alto grau 

de padronização das operações. Exemplo: transportes urbanos. 

Uma classificação dos serviços tomando uma perspectiva puramente operacional foi 

feita por Lovelock e Wright (2006), esses autores fazem a classificação dos serviços 

em quatro grupos, usando os processos e a natureza dos atos do serviço. Dos 

quatro grupos, dois envolvem ações tangíveis e os outros dois envolvem ações 

intangíveis. 

Na classificação dos serviços abarcando ações tangíveis, o processamento direto do 

serviço pode envolver fisicamente, pessoas ou posses materiais, já na classificação 
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dos serviços que abrangem ações intangíveis, o processamento ocorre modificando 

aspectos intelectuais das pessoas ou envolvem ativos intangíveis. 

Segundo Lovelock e Wright (2006, p. 13, 14) a classificação das quatro categorias 

relacionadas ao processo são as seguintes: 

 Processamento de pessoas – são serviços dirigidos aos aspectos físicos 

das pessoas. Para fazer uso do serviço, os clientes precisam entrar 

fisicamente no sistema de serviço, não havendo possibilidade de 

beneficiar-se à distância. Em alguns casos não importando se o cliente vai 

até o estabelecimento do fornecedor ou se o fornecedor vai até onde o 

cliente está. 

 Processamento de posses – são os serviços dirigidos a posses materiais 

dos clientes. Nesse tipo de serviço, os clientes tendem a se envolver 

menos fisicamente, uma vez que, não precisam estar presentes quando 

suas posses são processadas. 

 Processamento de estímulos mentais – são serviços que interagem com 

a mente das pessoas. É um tipo de serviço que requer disponibilização de 

tempo por parte do cliente, porém, não necessariamente exige sua 

presença física junto ao fornecedor do serviço. 

 Processamento de informações – as informações são as formas mais 

intangíveis de resultados dos serviços. Nesse tipo de serviço, o 

envolvimento físico do cliente se dá mais pelo desejo pessoal do contato 

direto com o fornecedor do serviço, do que pela necessidade propriamente 

dita. 

Os serviços estão presentes em todos os momentos da vida do ser humano, desde 

o nascimento ate a morte, e nas ultimas décadas, vem ocorrendo um grande 

crescimento desse setor na economia mundial. 
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2.3 Características dos Serviços de Saúde 

Os serviços na área da saúde têm características especificas e alguns aspectos 

diferentes dos outros serviços. Para Souza, Griebeler e Godoy (2007), isso acontece 

devido a sua ligação intrínseca com a vida humana. 

Segundo Gutierres (2008), as organizações de saúde buscam a excelência em seus 

serviços, já que o erro, além de gerar prejuízo, pode trazer perda de vida. Assim, 

buscando constantemente a melhoria na prestação de serviços, as instituições de 

saúde têm investido na qualidade de suas estruturas, no aperfeiçoamento dos 

processos de gestão, na redução de custos e na satisfação do cliente. 

No setor saúde, implica, dentre outros aspectos, na satisfação das demandas 

explicitas e no atendimento das necessidades e expectativas dos usuários, sendo 

assim, na visão de France & Grover (1992) apud Loures (2003) o produto do serviço 

de saúde é mais complexo do que outros serviços, por cinco razões: 

a) serviços de saúde são provavelmente os mais intangíveis de todos os 

serviços: além de não poder experimentar o serviço previamente à compra, o 

consumidor frequentemente não pode avaliá-lo, mesmo após o consumo. Alguns 

serviços médicos representam experiência única ao longo da vida de um individuo. 

b) descasamento entre as expectativas do cliente e a entrega efetiva 

pode ser maior para os serviços de saúde: os aspectos psicológicos únicos de 

um paciente determinam sua reação às drogas e outros tratamentos, sendo assim, o 

resultado de uma cirurgia é influenciado pelas condições do paciente anteriormente 

a cirurgia. A prestação de um serviço de saúde demanda um julgamento crítico por 

parte do fornecedor e, consequentemente o resultado final do serviço depende do 

fornecedor e também do cliente em ultima instância. 

c) a demanda por serviços de saúde é menos previsível: quando a 

demanda de um determinado serviço é bastante previsível, a perecibilidade continua 

um problema, mas bastante controlável. A demanda por serviço de saúde pode ser 

afetada pelo surgimento repentino de um vírus, uma calamidade da natureza ou um 

acidente. Dada a natureza critica dos serviços de saúde, torna-se necessário um 

excesso da capacidade instalada. 
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d) a distinção entre o tomador da decisão e o cliente é mais confusa nos 

serviços de saúde: após a decisão inicial de procurar um fornecedor, tomada por 

um paciente ou sua família, a maioria das outras decisões especificas de compra de 

serviços de saúde é tomada (ou fortemente influenciada) por um fornecedor (médico 

ou hospital). Consequentemente pode não ser fácil para um profissional de 

marketing decidir quando e a quem direcionar os esforços de marketing. 

e) com muita frequência o cliente não troca diretamente dinheiro por 

serviços de saúde: na maioria dos casos, uma terceira parte (fonte pagadora) 

cobre os custos dos serviços de saúde. Portanto, os clientes tendem a não ter 

elasticidade a preço, ou seja, usar bem o dinheiro gasto com contas hospitalares 

não é uma preocupação na hora da compra. 

Costa (2010) se referindo às características específicas dos serviços de saúde cita o 

trabalho de Castellanos (2002) que é baseado nos trabalhos de Shortell e Kaluzny 

(1993). Esses autores identificaram algumas características especificas dos serviços 

de saúde, o que torna o setor, ainda mais complexos e diferenciados. 

a) nas atividades executadas há uma dificuldade de se medir a 

produção: a difícil identificação do quê e como medir faz este setor possuir 

características próprias; 

b) as atividades são de muita variabilidade e complexidade: esta 

característica se apresenta principalmente quando se compara o atendimento 

prestado a um paciente crônico, por exemplo, pois a análise individual de cada parte 

do serviço prestado pode parecer simples e por vezes de rotina. No entanto, quando 

se avalia o atendimento ao longo do tempo em que o paciente tiver a doença, 

percebe-se que a forma de atender e avaliar é diferente para cada indivíduo com a 

mesma característica da doença; 

c) os serviços oferecidos são, na sua maioria, de caráter emergencial ou, 

no mínimo, inadiável: esta é uma das características mais marcantes das 

instituições de saúde, pois, do ponto de vista do cliente, qualquer atendimento deve 

ser considerado emergencial, mesmo quando tecnicamente ele não se caracterize 

como tal; 
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d) há pouca tolerância para ambiguidades ou erros, pois suas 

consequências podem ser fatais: por se tratarem de atendimentos que muitas 

vezes envolvem a vida das pessoas e que, dependendo da conduta, podem colocá-

la em risco, esta também é uma das características marcantes; 

e) na sua maioria, são atividades interdependentes e necessitam de um 

alto grau de coordenação entre as equipes multidisciplinares: pela sua 

complexidade, as atividades da área de saúde envolvem um número grande de 

profissionais de diversas áreas no mesmo atendimento, tais como enfermeiros, 

psicólogos, fisioterapeutas, médicos, entre outros. A coordenação entre estas 

diversas equipes multidisciplinares é fundamental para o resultado do atendimento; 

f) são atividades com necessidade de elevado grau de especialização: a 

atualização tecnológica do setor e a constante atualização de pesquisas médicas da 

área fazem desta característica uma das mais importantes, pois uma equipe 

preparada e um hospital modernamente equipado em termos de tecnologia pode 

representar o diferencial na manutenção da vida dos pacientes; 

g) os profissionais da saúde são altamente qualificados e sua lealdade 

está voltada para a profissão e não para a organização: em função das diversas 

categorias profissionais já mencionadas, que possuem entidades de classe bem 

estruturadas para representá-los, a lealdade desses profissionais, por vezes, está 

voltada para a categoria e não para a instituição. Estas entidades possuem suas 

próprias regras e normas, o que pode gerar conflitos de interesse entre as partes; 

h) há pouco controle administrativo sobre os médicos, que são o grupo 

que possui a maior responsabilidade pelas atividades geradoras de despesa: 

como a atividade médica dentro dos hospitais é, na sua grande maioria, regida por 

regras do corpo clínico que é uma instituição independente do hospital, o seu 

controle se torna complexo, ate mesmo porque a atividade médica é soberana às 

questões administrativas; 

i) existem diversas linhas paralelas de autoridade que criam problemas 

de gerenciamento de equipes e dificuldade na definição dos papéis, 

principalmente em hospitais: as organizações hospitalares possuem em seu 
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desenho organizacional os modelos departamentais, com intuito de facilitar a 

prestação dos serviços complexos. No entanto, esta alternativa traz problemas como 

o de definição de papéis, autoridade e linhas de comando. 

De acordo com Righi (2009) as peculiaridades dos serviços de saúde devem ser 

observadas ao buscar a qualidade na prestação dos mesmos. Esta autora apoiada 

nos conceitos de Garvin (1990), Urdan (2001) cita três singularidades principais das 

instituições de saúde: 

[...] não há uma clareza na conexão entre entrada e saída; os pacientes 

geralmente têm dificuldades em avaliar aspectos técnicos; e existe, em 

grandes hospitais, duas linhas de autoridades distintas, o administrativo e o 

médico (RIGHI, 2009 p. 47). 

Ainda segundo Righi (2009) a boa relação entre os profissionais e o paciente é a 

maior contribuição que se pode oferecer ao usuário, com efeitos positivos no 

tratamento. Em alguns casos este fator determina diferenças sensíveis entre dois 

serviços iguais. Acredita-se que essa boa relação pode compensar falhas do 

cuidado técnico. 

Portanto, os serviços prestados na área da saúde podem ser considerados ainda 

mais diferenciados, visto que envolvem muitas especificidades e dependem de 

vários fatores, inclusive e principalmente o fator humano, e também do envolvimento 

e da interação de profissionais de diferentes áreas do conhecimento, a da 

capacidade de empatia deste profissional e a gestão de setores complexos e 

altamente interligados. 

2.4 A Qualidade 

A abordagem inicial de qualidade limitava-se às empresas de produção de bens, 

com o passar do tempo esta visão foi mudando e houve a necessidade de expandir 

a qualidade a todas as organizações, em todas as áreas, seja na produção de bens 

e/ou prestação de serviços, inclusive no setor de saúde. 
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Sobre o termo “Qualidade”, Garvin (1992) afirma que o seu significado pode gerar 

certa confusão de entendimento ou diferentes interpretações, dependendo da forma 

como é empregado, podendo não transmitir a abrangência que se quer passar. 

Segundo Juran (1991) a qualidade possui múltiplos significados sendo um deles a 

ausência de falhas. Este autor adota uma definição para a qualidade, como sendo a 

“adequação ao uso”. Para Paladini (2000), a qualidade tem um conceito dinâmico, 

que muda ao longo do tempo e de forma bastante acentuada, e que é um termo de 

domínio público, pois todos têm uma noção intuitiva do que seja qualidade. 

De acordo com Crosby (1994) qualidade é a “conformidade com os requisitos”, ou 

seja, exige o atendimento a determinadas normas claras e conhecidas, pois se não 

houver exigências claras, a qualidade torna-se algo sem sentido. Slack (2002) segue 

na mesma direção ao afirmar que qualidade é a consistente conformidade com as 

expectativas dos consumidores. 

Baseando-se em diversas áreas de conhecimentos como economia, marketing, 

engenharia de produção e administração, Garvin (1992) apud Lovelock e Wright 

(2006, p. 346 - 347) identificou cinco possíveis enfoques para se definir qualidade: 

 Enfoque Transcendental: A qualidade é sinônima de “excelência nata”, e 

não pode ser precisamente definida, mas é reconhecida ao longo do tempo 

de existência e uso de um produto ou serviço, constituindo um atributo 

permanente e independente de mudanças em gostos ou estilos. 

 Enfoque baseado no Produto: A qualidade é definida como uma variável 

precisa, mensurável e dependente do conteúdo de uma ou mais 

características do produto. Por este enfoque, pode-se pensar em 

diferenças de qualidade entre produtos concorrentes, diante de diferenças 

quantitativas e qualitativas de determinadas características do produto. 

 Enfoque baseado no Usuário: A qualidade está nos olhos do consumidor, 

associada a uma visão subjetiva, baseada em preferências pessoais. Os 

bens que melhor satisfazem as preferências da maioria dos consumidores 

são por eles considerados como tendo maior qualidade, assumindo assim, 
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que existe um consenso de desejabilidade em relação à certos atributos do 

produto. 

 Enfoque baseado na Fabricação: A qualidade é vista como conformidade 

com as especificações. Uma vez definidas claramente as especificações, 

uma não conformidade detectada representa ausência de qualidade. A 

qualidade torna-se quantificável e possível de ser controlada. 

 Enfoque baseado no Valor: Através deste enfoque, um produto de 

qualidade apresenta o desempenho esperado a um preço aceitável pelo 

mercado. Um produto bom, porém de preço elevado em relação ao poder 

de compra do mercado, poderia não ser considerado de qualidade. 

Paladini (2000) reforça a ideia de Garvin (1992), quando afirma que o conceito da 

qualidade envolve diversos elementos, com diferentes níveis de importância. O 

consumidor deve ser atendido considerando-se os múltiplos itens que ele considera 

relevantes. 

Ainda segundo Paladini (2000) a empresa pode vir a se fragilizar estrategicamente 

se der atenção demasiada a apenas um deles ou não considerar algum outro 

elemento. Sendo assim, o conceito correto de qualidade é aquele que envolve a 

multiplicidade de itens e o processo evolutivo, sempre com o foco no cliente. 

Portanto pode se concluir que a qualidade é uma palavra muito usada, mas que não 

tem definição única, pois varia conforme o objetivo, o entendimento ou as 

necessidades de cada um, como mostram as definições citadas por Juran (1991), 

Garvin (1992), Crosby (1994), Paladini (2000): “ausência de falhas”; "é adequação 

ao uso"; "é a satisfação das necessidades dos clientes"; “é a satisfação das 

necessidades explícitas e implícitas dos clientes”. 

2.4.1 A Qualidade em Serviços 

Para Fadel (2006) a qualidade dos serviços pode ser percebida pelos clientes 

através dos seus componentes tangíveis e intangíveis. A tangibilidade consiste 

naquilo que o cliente vê e sente. Os intangíveis são amabilidade e cordialidade da 

equipe, e estão diretamente condicionados ao relacionamento da equipe profissional 

com os clientes. 
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Vasconcellos (2002) afirma que a diferença fundamental ao se definir qualidade na 

prestação de serviços encontra-se na subjetividade específica e na dificuldade de 

estabelecer o que é qualidade, uma vez que os clientes reagem diferentemente ao 

que parece ser o mesmo serviço. 

Ainda segundo Vasconcellos (2002), cada cliente possui uma determinada 

percepção sobre qualidade e, muitas vezes, esta diferença implica até mesmo o 

“estado de espírito do cliente” no momento da prestação do serviço, o que faz com 

que, as pessoas possuam diferentes padrões de qualidade em diferentes momentos 

de sua vida. 

Na visão de Gianesi (1994) a qualidade em serviços é composta de vários critérios 

de avaliação, que são considerados pelos clientes, tais como a consistência, 

flexibilidade, competência, credibilidade, tangibilidade, custo, acesso, 

atendimento/atmosfera e velocidade de atendimento. Sendo assim, cada critério 

será mais ou menos importante dependendo do tipo de serviço prestado. 

Por sua vez Silva (2004) define como as dimensões mais importantes da qualidade 

em serviços, o tempo, oportunidade, integridade, cortesia, consistência, 

acessibilidade, precisão e responsividade, e afirma que qualquer serviço que 

contenha todos esses elementos pode ser considerado um “serviço com qualidade”. 

Nessa mesma vertente Las casas (2007) afirma que os clientes avaliam uma 

prestação de serviços considerando os seguintes fatores: 

 tangibilidade: os aspectos físicos que circundam a atividade de prestação 

de serviço também têm sua importância como fator de influência, como 

instalações, equipamentos, aparência dos funcionários, etc. 

 confiança: é importante para prestar serviços de qualidade, gerada pela 

habilidade de fornecer o que foi prometido de forma segura e correta; 

 responsividade: é avaliada pelos clientes, sendo a capacidade de prestar 

serviços com boa vontade e prontidão. 
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 autoconfiança: clientes querem dos prestadores de serviços a habilidade 

de transmitir segurança e confiança, caracterizada pelo conhecimento e 

cortesia dos funcionários; 

 empatia: grau de cuidado e atenção pessoal dispensado aos clientes. São 

importantes aspectos a capacidade de se colocar no lugar dos outros, e 

também a receptividade, que é a disposição de ajudar os clientes e 

fornecer serviços com presteza. 

Zeithaml; Parasuraman e Berry (1990) afirmam que os clientes avaliam a qualidade 

dos serviços a cada interação com o fornecedor e comparam o que esperavam obter 

com aquilo que de fato receberam, e analisam a qualidade do serviço baseando-se 

na relação entre as expectativas do cliente antes da compra do serviço e a sua 

percepção durante e após sua prestação. Caso a percepção do cliente se iguale ou 

supere suas expectativas, o serviço será considerado de qualidade. Gianesi e 

Correa (1994) seguem no mesmo sentido, apresentando o modelo da Figura 1. 

Figura 1: A avaliação da qualidade do serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gianesi e Corrêa (1994, p. 80) 

Para esses autores, a qualidade ideal de um processo de prestação de serviço é 

obtida quando as percepções dos clientes superam suas expectativas. A qualidade é 

considerada satisfatória quando as expectativas dos clientes são apenas atendidas, 

e a qualidade pode ser inaceitável quando a percepção do cliente quanto a 

prestação do serviço ao qual ele foi submetido não atendeu suas expectativas. 
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No ponto de vista de Lovelock e Wright (2006) os desempenhos de serviço que 

surpreenderem e encantarem os clientes por ficarem acima dos seus níveis de 

serviço desejado serão vistos como de qualidade superior, se a entrega do serviço 

cair dentro sua zona de tolerância, acharão que ele é adequado, se abaixo do nível 

esperado pelo cliente, ocorreu uma discrepância ou lacuna na qualidade, ou seja, 

uma discrepância entre o desempenho de um fornecedor de serviços e as 

expectativas do cliente. 

A relação entre expectativas, satisfação do cliente e a qualidade percebida do 

serviço é feita em função de cada interação entre fornecedor e cliente, que compara 

o que esperava obter com aquilo que de fato recebeu, medindo a qualidade 

percebida do serviço e a satisfação do cliente, conforme a figura 2 

(PARASURAMAN; BERRY e ZEITHAML, 1993). 

Figura 2: Relação entre expectativas, satisfação do cliente e a qualidade percebida do serviço 

 
Fonte: Adaptado de Zeithaml, A.; Berry, Leonard e Parasuraman, A. “The Nature and 

Determinants of Customer Expectations of Service”, Journal of the Academy of Marketing 

Science 21, n. 1, 1993, p. 1-12. 

Entre os níveis de serviço, desejado e adequado, há uma zona de tolerância, 

apresentada na figura 3, que pode variar de um consumidor a outro e, 
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potencialmente, de uma situação a outra para o mesmo consumidor 

(PARASURAMAN; BERRY e ZEITHAML, 1991). 

Figura 3: Zona de tolerância  

 
Fonte: Parasuraman; Berry e Zeithaml (1991) 

O serviço adequado é o nível mínimo que é aceitável pelos clientes e um serviço 

abaixo deste nível provocará frustração e descontentamento. Assim, o serviço que 

está acima do nível de serviço desejado agradará e surpreenderá os clientes. A 

zona de tolerância também pode vista como a faixa de serviço na qual os clientes 

não prestam atenção explícita ao desempenho do serviço, pois eles só reagirão, 

positiva ou negativamente, quando o serviço estiver fora da faixa, porém a zona de 

tolerância pode aumentar ou diminuir para cada cliente de acordo com o seu nível 

de satisfação (LOVELOCK e WRIGHT, 2006). 

De acordo com Deming (1990) a satisfação do cliente relacionada a qualquer serviço 

ou item fabricado, medida por qualquer critério, poderá mostrar variação que se 

estenda desde a insatisfação extrema até altamente satisfeitos, exultantes. 

A esse respeito Kotler (2000) diz que a satisfação é função de desempenho e 

expectativas. Se o desempenho não alcançar as expectativas, o cliente ficará 

insatisfeito, se o desempenho alcançar as expectativas, o cliente ficará satisfeito, se 

o desempenho for além das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito ou 

encantado. 

Lovelock e Wright (2006) alertam que: 

[...] embora a qualidade do serviço e a satisfação do cliente sejam conceitos 

afins, não são exatamente a mesma coisa, pois as percepções dos clientes 

sobre a qualidade se baseiam em avaliações cognitivas de longo prazo 
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sobre a entrega de serviços de uma empresa, ao passo que a satisfação do 

cliente é uma reação emocional de curto prazo a uma experiência 

específica de serviço (LOVELOCK e WRIGHT, 2006, p. 107). 

A esse respeito Hoffman & Bateson (2006, p. 357-358) afirmam que é importante 

fazer a distinção entre medição da qualidade do serviço e medição da satisfação do 

cliente, pois: 

Para a maioria dos especialistas, a satisfação do cliente é uma medida de 

curto prazo, específica da transação, ao passo que a qualidade do serviço 

decorre da avaliação geral, de longo prazo, de um desempenho. Os dois 

conceitos [...] estão, sem dúvida, entrelaçados. O relacionamento entre eles, 

entretanto, não está claro. 

Ainda segundo Hoffman & Bateson (2006, p. 358) 

Alguns acreditam que a satisfação do cliente leva à percepção da qualidade 

do serviço; para outros, a qualidade do serviço resulta na satisfação do 

cliente. A maneira como os dois conceitos se relacionam com o 

comportamento de compra continua, porém, inexplicada. 

Hoffman & Bateson (2006) concluem que uma explicação plausível é que a 

satisfação atualiza nos clientes suas percepções da qualidade do serviço, e que a 

lógica encontra-se no seguinte: 

O cliente percebe a qualidade do serviço de uma empresa, com a qual ele 

não tem experiência anterior, com base nas próprias expectativas. Nos 

encontros subsequentes com a empresa, através do processo de quebra de 

expectativas, o cliente atualiza as percepções da qualidade do serviço. 

Cada encontro adicional reforça essas percepções que, atualizadas, 

modificam as futuras intenções de compra do cliente (HOFFMAN & 

BATESON, 2006, p. 358). 

Segundo Slack et al. (1996) mesmo que as percepções de um serviço dependam de 

certo grau de julgamento pessoal, é importante que o profissional (prestador de 

serviço) objetive conhecer as expectativas de seus clientes para então buscar 

melhorias de desempenho que favoreçam uma percepção positiva. As melhores 

ideias para aprimorar os serviços vêm dos clientes que dependem dos produtos e 
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serviços. Os clientes podem julgar a qualidade percebida dos serviços de saúde e 

também sugerir ideias úteis de melhoria. 

Conhecendo as expectativas de seus clientes, a empresa poderá prestar serviços de 

maneira a superá-la. Sendo assim, a satisfação do cliente em relação a um serviço 

recebido é um conceito subjetivo, pois, as expectativas e percepções a respeito do 

mesmo variam de cliente a cliente. Porém Fornecer os serviços com a qualidade 

esperada requer, no mínimo, a identificação das suas percepções e o 

monitoramento de suas expectativas. 

2.4.2 Qualidade em Serviços de Saúde 

Segundo Maciel (2008) dois fatores são determinantes quando analisada a questão 

da gestão efetiva do recurso do setor de saúde e a qualidade de atendimento neste 

setor, quais sejam, a ampliação dos sistemas de saúde e o aumento da 

complexidade do atendimento. Segundo o autor, esses dois fatores por si só exigem 

a criação de meios para a gestão estratégica a fim de se obter um nível satisfatório 

de qualidade em serviços de saúde. 

De acordo com Miguel (2001) o setor de saúde tinha uma visão conservadora, onde 

a qualidade de seus serviços estava baseada na competência e habilidade do 

médico. Porém, nos últimos tempos, essa visão foi modificada, envolvendo 

processos e sistemas de avaliação e trabalho em conjunto de toda a equipe da 

saúde. Ainda segundo esse autor, a qualidade do serviço tem relação com a 

satisfação do consumidor que utiliza o referido serviço. 

Para Donabedian (1980), uma definição para qualidade deveria se iniciar a partir de 

três dimensões: a estrutura, o processo e o resultado, sendo que a estrutura envolve 

os recursos físicos, humanos, materiais, equipamentos e financeiros necessários 

para a assistência médica. O processo se refere às atividades envolvendo os 

profissionais da saúde e usuários, inclui o diagnóstico, o tratamento, e os aspectos 

éticos da relação médico, profissional, equipe de saúde e paciente. O resultado 

corresponde ao produto final da assistência prestada, considerando a saúde, 

satisfação dos padrões e expectativas dos usuários. O que Arroyo (2007) considera 
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uma tríade, que corresponde às noções do enfoque sistêmico de entrada-processo-

saída. 

No ponto de vista de Rodrigues (2004, p.14), 

A qualidade nos Serviços de Saúde depende da busca contínua da melhoria 

dos processos de atendimento ao paciente, considerando a segurança do 

usuário e dos profissionais que trabalham no serviço, a distribuição eficiente 

dos recursos materiais, financeiros e humanos, a redução do desperdício; 

[...] Para tanto é necessária a implementação de ações em toda a 

organização a fim de aumentar a eficiência e a efetividade das atividades e 

dos processos. 

Sendo assim, a avaliação da qualidade dos serviços em saúde, segundo 

Donabedian (1980) compreende três dimensões: a técnica, a interpessoal e a 

ambiental. A técnica se refere à aplicação, atualizada, dos conhecimentos científicos 

na solução do problema do paciente. A interpessoal se refere à relação que se 

estabelece entre o prestador de serviços e o paciente. A ambiental diz respeito às 

comodidades como conforto e bem estar oferecido ao paciente, satisfazendo as 

expectativas de cada um. 

Donabedian (1990) ampliou o conceito de qualidade em saúde do plano individual 

para o plano coletivo dos sistemas de saúde e utilizou critérios que podem ser 

usados na avaliação e que são baseados em sete atributos, também conhecidos 

como os setes pilares da qualidade, abaixo relacionados: 

 eficácia: capacidade de a arte e a ciência produzirem melhorias na saúde 

e no bem estar. Significa o melhor que se pode fazer nas condições mais 

favoráveis, dado o estado do paciente e mantidas constantes as demais 

circunstâncias. Segundo Oliveira (2009a), eficácia é a contribuição dos 

resultados obtidos para o alcance dos objetivos propostos e na 

consequência final do trabalho. 

 efetividade: medida de melhoria na saúde, alcançada ou alcançável nas 

condições usuais da prática cotidiana; 

 eficiência: é a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é 

alcançada. Se duas estratégias de cuidado são igualmente eficazes e 
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efetivas, a mais eficiente é a de menor custo. Para Oliveira (2009a, p.191), 

“eficiência é a otimização dos recursos utilizados para a obtenção dos 

resultados esperados”, baseia-se no método para se chegar a esses 

resultados. 

 otimização: relação entre custo e benefício mais favorável. Torna-se 

relevante à medida que os efeitos do cuidado da saúde não são avaliados 

em forma absoluta, mas relativamente aos custos. Numa curva ideal, o 

processo de adicionar benefícios pode ser tão desproporcional aos custos 

acrescidos, que tais adições úteis perdem a razão de ser; 

 aceitabilidade: sinônimo de adaptação do cuidado aos desejos, 

expectativas e valores dos pacientes e de suas famílias. Dependem da 

efetividade, eficiência e otimização, além da acessibilidade do cuidado, das 

características da relação médico-paciente e das amenidades do cuidado; 

 legitimidade: aceitabilidade do cuidado da forma em que é visto pela 

comunidade ou sociedade em geral. Conformidade com as preferências 

sociais; e 

 equidade: princípio pelo qual se determina o que é justo ou razoável na 

distribuição do cuidado e de seus benefícios entre os membros de uma 

população. A equidade é parte daquilo que torna o cuidado aceitável para 

os indivíduos e legítimos para a sociedade. 

De acordo com Cruz (2008) a avaliação dos serviços de saúde vem sendo 

considerada como um processo de determinação da extensão com a qual as metas 

e os objetivos estão sendo alcançados e de como esse processo técnico-

administrativo fornece subsidio para a tomada de decisão. 

Segundo a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2012), a maioria 

da população brasileira avalia negativamente os serviços de saúde no Brasil. Para 

61% dos entrevistados a qualidade do sistema público de saúde do País é “péssima” 

ou “ruim”. Apenas 10% consideram a qualidade “ótima” ou “boa”, 42% não percebem 

mudança no sistema público de saúde do País e 43% consideram que piorou. 
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A avaliação negativa dos serviços de saúde feita pela população brasileira está 

diretamente ligada às suas expectativas e as percepções, segundo Meyer (2005), ao 

receberem atendimento, os clientes formam percepções racionais e emocionais e, 

pelo seu consciente e inconsciente, formatam o que é denominado como 

expectativa. 

Ainda de acordo com Meyer (2005, p. 26), 

O reconhecimento da qualidade de um serviço médico dá-se pelo somatório 

de diversas observações que o cliente realiza, e é pelo somatório dessas 

observações que ele conclui sua percepção de serviços. Com a percepção 

racional, o cliente avalia os aspectos tangíveis e físicos da realização do 

serviço, sob o ponto de vista de resultados concretos. Já com a percepção 

emocional, o cliente avalia aspectos mais subjetivos e inerentes a 

sentimentos vislumbrados antes, durante e depois de uma consulta. 

Contudo, de acordo Donabedian (1992), o cliente tem pelo menos três papéis 

fundamentais no contexto da qualidade do serviço prestado: 

 contribuir na definição do que é qualidade: clientes realizam uma 

indispensável contribuição na definição do que é qualidade e no 

estabelecimento dos padrões ideais de serviço, com base no seu próprio 

sentimento e experiência. Segundo o autor, o cuidado com a saúde 

envolve dois principais aspectos: atividades técnicas e o contato 

interpessoal entre os profissionais e o paciente, e em ambos os casos a 

contribuição do cliente é fundamental; 

 auxiliar a avaliação desta qualidade: mesmo considerando que definir e 

avaliar são processos que estão muito próximos, eles devem ser tratados 

separadamente. Obter as informações dos clientes acerca da sua 

satisfação ou insatisfação e das razões que as causaram, é um 

componente necessário aos programas de qualidade implementados pelas 

organizações de saúde; 

 fornecer informações que permitam avaliar o serviço: frequentemente 

os clientes de hospitais são questionados sobre o atendimento que 

receberam, no entanto, existem algumas informações que muitas vezes 
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não são consideradas nessas avaliações, como as razões que os levaram 

a procurar os serviços, os seus medos, receios e até o que aconteceu com 

o seu tratamento após a sua alta. 

Além destes papéis, Donabedian (1992) ressalta ainda o cliente com o papel de 

coprodutor de saúde, ou seja, aquele papel em que o próprio cliente se envolve e se 

responsabiliza pela continuidade do tratamento após a alta do hospital. Em muitos 

casos, o paciente recebe alta e continua o tratamento em casa, e a importância de 

seguir as orientações e recomendações médicas para que o resultado alcance o 

índice esperado, também é do paciente, e caso ele não colabore não obterá o 

resultado desejado. Esta é apenas uma das razões pelas quais se define a área da 

saúde como uma das mais complexas atividades do setor de serviços. 

2.5 Modelos Para Mensuração da Qualidade em Serviços 

O setor de serviços cada vez mais acentua sua importância na economia mundial, o 

que caracteriza a necessidade de se empreender esforços em relação à 

mensuração da qualidade nos serviços prestados. Nesse sentido, ao longo dos 

tempos, diversos pesquisadores têm dedicado esforços, buscando aprimorar sua 

conceituação e desenvolver técnicas de medição. 

Neste tópico são apresentados o Modelo de qualidade dos serviços de Gronroos 

(1984), o Modelo das Lacunas (Gaps) e a Escala SERVQUAL, propostos por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988), e o Modelo SERVPERF proposto por 

Cronin e Taylor (1992), sendo esse o modelo base para analise desse trabalho. 

2.5.1 Modelo de Qualidade de Serviços de Gronroos 

O Modelo da qualidade de serviço de Gronroos (1984) fundamenta-se no conceito 

de que a qualidade total percebida de um serviço depende de duas variáveis: 

 O serviço ou qualidade esperada: reflexo de fatores como comunicação de 

marketing, vendas, imagem, boca a boca, relações públicas, necessidades e 

valores do cliente. 

 E o serviço ou qualidade percebida: reflexo da imagem da empresa, da 

qualidade técnica e da qualidade funcional. 
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A qualidade técnica representa “o quê” os clientes recebem em suas interações com 

a empresa, e a qualidade funcional representa “como” o cliente recebe o serviço. 

Figura 4 – Modelo de qualidade de Grönroos 

 
Fonte: Gronroos (1990, p.41) 

Para Gronroos (1990), a qualidade percebida é uma avaliação, onde o cliente 

compara suas expectativas em relação ao serviço que este cliente percebe ter 

recebido. Esta qualidade é obtida quando a qualidade experimentada atende às 

expectativas do cliente, ou seja, é a qualidade esperada. O nível de qualidade 

percebida é determinada pela lacuna existente entre qualidade esperada e 

qualidade experimentada. 

De acordo com Grönroos (1993, apud Bertin et al, 2001), os critérios da boa 

qualidade percebida dos serviços são relacionados aos resultados, ao processo e à 

imagem. 

Nos critérios relacionados aos resultados têm-se o profissionalismo e habilidades, 

onde os clientes compreendem que o prestador de serviços possui conhecimento e 

as habilidades necessárias para solucionar seus problemas de forma profissional; as 

atitudes e comportamento, onde os clientes sentem que os prestadores dos serviços 
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estão preocupados com eles e se interessam por solucionar seus problemas de uma 

forma espontânea e amigável (GRÖNROOS, 1993). 

Nos critérios relacionados ao processo, têm-se a facilidade de acesso e flexibilidade, 

onde os clientes sentem que o prestador de serviços opera de forma a facilitar o 

acesso aos serviços e estão preparados para ajustar-se às demandas e aos desejos 

dos tomadores dos serviços; a confiabilidade e a honestidade, onde sabem que 

qualquer coisa que aconteça, a empresa manterá as promessas para ter um 

desempenho coerente com os melhores interesses dos clientes; a recuperação, 

onde sempre que algo der errado ou alguma coisa imprevisível e inesperada 

acontecer, o prestador de serviço tomará de imediato e ativamente ações para 

mantê-los no controle da situação e para encontrar uma nova e aceitável solução 

(GRÖNROOS, 1993). 

Nos critérios relacionados à imagem, têm-se: a reputação e a credibilidade onde os 

clientes acreditam que as operações do prestador de serviço merecem sua 

confiança, valem o dinheiro pago e que representam bom nível de desempenho e 

valores que podem ser compartilhados entre os clientes e o prestador de serviços 

(GRÖNROOS, 1993). 

Ainda segundo Grönroos (1993) o critério profissionalismo e habilidades, estão 

relacionados a resultados sendo, portanto, uma dimensão técnica da qualidade. 

Outros critérios, como reputação e credibilidade, estão relacionados à imagem. Os 

demais critérios são claramente relacionados a processos e representam assim, 

uma dimensão funcional da qualidade. 

2.5.2 O Modelo das Lacunas (Gaps) e a Escala SERVQUAL 

Dentre as metodologias disponíveis na literatura para avaliação da qualidade de 

serviços, optou-se pela SERVPERF. Entretanto, esta é oriunda da metodologia 

SERVQUAL, sendo, portanto, necessário realizar uma abordagem sobre esse 

método. 

Parassuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram o modelo denominado de 

Modelo de Lacunas de Qualidade em Serviços. Eles se basearam no modelo para 

avaliação da satisfação do cliente, desenvolvido por Oliver (1980). As lacunas ou 
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gaps representam a diferença entre a expectativa e a percepção de desempenho, e 

consequentemente as falhas que podem ocorrer na prestação do Serviço. Os 

autores afirmam que os clientes percebem a qualidade como um desvio entre as 

expectativas originais e o serviço que foi realmente recebido. 

A seguir, na Figura 5, são apresentadas as cinco (Gaps) lacunas de Parasuraman et 

al. (1985). 

Figura 5: Modelo dos Cinco (Gaps) da Qualidade de Serviços 

 

Fonte: Parasuraman et al. (1985, p. 44). 

Segundo Parasuraman et al. (1985), Gianesi e Corrêa (1994) as lacunas ou gaps 

são as seguintes: 

GAP 1 – Lacuna entre expectativas do consumidor – percepção gerencial 
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Refere-se às discrepâncias que podem existir entre a percepção dos gerentes e as 

reais expectativas dos consumidores. 

GAP 2 – Lacuna entre percepção gerencial – especificações da qualidade do 

serviço 

Os gestores podem não incluir nas especificações de qualidade do serviço a serem 

prestados, elementos capazes de atender a todas as expectativas levantadas dos 

clientes. 

GAP 3 – Lacuna entre especificações da qualidade do serviço – prestação do 

serviço 

Mesmo quando a especificação do serviço está adequada, às vezes podem ocorrer 

falhas na prestação do serviço ao cliente, pois, na execução, os profissionais podem 

cometer erros, influenciando a qualidade final da entrega. 

GAP 4 – Lacuna entre prestação do serviço – comunicação externas ao 

consumidor 

Essa é a lacuna entre o serviço prestado e o serviço prometido, por meio da 

propaganda ou de outras formas de comunicação. Este é um tipo comum de falha. 

As empresas prestadoras de serviço criam expectativas altas nos clientes, mas não 

conseguem satisfaze-las. 

GAP 5 – Lacuna entre o serviço esperado e o serviço percebido 

Essa lacuna é resultante das lacunas de 1 a 4 estudadas anteriormente, e só 

ocorrerá se uma ou mais das anteriores ocorrerem. A qualidade percebida pelo 

consumidor é uma função do tamanho da lacuna entre o serviço esperado e o 

serviço percebido pelo consumidor, conforme apresentada a seguir: 

 

O Modelo de Lacunas (Gaps) de Qualidade em Serviços de Parassuraman, Zeithaml 

e Berry (1985) deu origem a uma escala chamada SERVQUAL, apresentada em 
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1988 como o primeiro instrumento de medida quantitativa da percepção de 

qualidade de serviços. 

Segundo Las Casas (2007) o SERVQUAL é uma proposta para medir a qualidade 

do serviço com base em uma comparação da expectativa do cliente com a avaliação 

do serviço recebido, possibilitando a mensuração da discrepância entre qualidade 

esperada e qualidade percebida. 

Inicialmente o modelo surgiu a partir de uma série de estudos que envolveram 

entrevistas com executivos pertencentes a empresas americanas reconhecidas, de 

quatro diferentes tipos de serviços: banco varejista, cartão de crédito, corretagem de 

ações, reparo e manutenção de produtos. Os autores propuseram dez dimensões 

gerais determinantes da qualidade em serviços (PARASURAMAN et al. 1985). 

A seguir, na figura 6, são apresentadas essas dimensões, denominadas pelos 

autores como “determinantes da qualidade do serviço”. 

Figura 6: Determinantes da qualidade do serviço 

 
Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1985) 
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1. Acesso: está relacionado à facilidade de contato, tais como: acessibilidade via 

telefone, tempo de espera para prestação do serviço, hora e local convenientes. 

2. Comunicação: implica em manter o cliente informado em linguagem acessível de 

modo que possam compreender facilmente, além de ouvi-los. 

3. Competência: consiste em possuir as habilidades e o conhecimento necessário 

na prestação do serviço. 

4. Cortesia: envolve polidez, respeito, consideração e afabilidade no contato com o 

cliente. 

5. Credibilidade: envolve honestidade, confiança. 

6. Confiabilidade: consiste em prestar o serviço com exatidão, indicando que a 

empresa honra suas promessas. 

7. Presteza: é a disposição em atender os clientes com boa vontade, presteza e 

prontidão. 

8. Segurança: está relacionado à ausência de perigo, risco ou duvida, seja esta de 

cunho físico, financeiro ou de confidencialidade. 

9. Tangibilidade: representa as evidências físicas do serviço, como por exemplo, 

aparência dos funcionários, instalações, ferramentas e equipamentos utilizados na 

prestação do serviço entre outros. 

10. Compreensão/conhecimento do cliente: consiste em fazer o esforço 

necessário para entende as necessidades dos clientes, tais como: aprender os 

requerimentos específicos do cliente, prover atenção individual, e reconhecer o 

cliente. 

Em trabalho posterior, depois da revisão e refinamento do instrumento SERVQUAL 

estas dez dimensões foram reduzidas a cinco, sendo que três dimensões (aspectos 

tangíveis, confiabilidade e presteza) já estavam entre as originais, e duas advindas 

da aglutinação, sendo elas: Segurança: conhecimento dos funcionários e suas 

habilidades em demonstrar confiança e segurança; e a Empatia: grau de cuidado e 
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atenção pessoal dispensado aos clientes, buscando dessa forma, melhorar suas 

propriedades psicométricas, tornando-as mais fidedignas e válidas 

(PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY, 1988). 

Dessa forma, a escala SERVQUAL consiste em um questionário divido em cinco 

dimensões com duas seções: a primeira utiliza 22 afirmações para mensurar as 

expectativas do consumidor, e a outra seção, também com os 22 itens, busca medir 

as percepções. Para a avaliação dos itens é utilizada a escala do tipo Likert de 7 

pontos, onde os extremos são marcados como “Discordo Totalmente” e “Concordo 

Totalmente”, contemplando as dimensões da Qualidade em Serviços, conforme o 

quadro 1 (HOFFMAN & BATESON, 2006). 

Quadro 1: As dimensões da Qualidade em Serviços 

DIMENSÕES SERVQUAL 

10 dimensões 

originais 

Tangibilidade Confiabilidade Presteza Segurança Empatia 

Tangibilidade Questões 1 a 4   

 

 

Confiabilidade  Questões 5 a 9 

Presteza 
 Questões 10 a 

13 

Competência  

Questões 14 a 

17 

Cortesia 

Credibilidade 

Segurança 

Acessibilidade  Questões 18 a 

22 Comunicação 

Compreensão/ 

conhecimento 

do cliente 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, (1985; 1988). 

A aplicação da SERVQUAL se mostrou eficiente gerando resultados consistentes 

em diferentes setores da economia. No entanto, algumas contribuições e criticas ao 

modelo foram apresentadas, como o estudo de Carman (1990) que replicou o 

modelo das cinco lacunas no ambiente de varejo, e se configurou como uma das 

maiores contribuições ao modelo, porém o autor faz criticas afirmando que 

identificou algumas divergências no que diz respeito às dimensões. 

Segundo Duarte (2008), de forma análoga a Carman (1990), Cronin e Taylor (1992) 

também fazem critica a SERVQUAL, afirmando que no trabalho que desenvolveram, 

encontraram resultados que não confirmam a validade das cinco dimensões da 
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escala SERVQUAL, então esses autores, diante disso propuseram o modelo 

SERVPERF. 

Carman (1990); Finn e Lamb (1991); Babakus e Boller (1992); Freeman e Dart 

(1993) criticaram argumentando que a escala SERVQUAL não poderia ser utilizada 

como um instrumento genérico, aplicável a qualquer tipo de serviço. 

Em função das críticas sofridas e na busca por respostas, os autores da SERVQUAL 

fizeram modificações na escala, em relação à versão anteriormente utilizada 

(PARASURAMAN et al. 1991; 1994). 

Desta forma, segundo Duarte (2008) a estrutura da escala SERVQUAL foi 

modificada para capturar não somente a discrepância entre o serviço percebido e 

serviço desejado (denominada medida de superioridade do serviço - MSS), mas 

também a discrepância entre o serviço percebido e o serviço adequado, ou seja, o 

nível mínimo que o cliente estaria disposto a aceitar pela prestação do serviço. Esta 

segunda lacuna é denominada medida de adequação do serviço - MAS. 

Segundo Parasuraman et al (1994) o MSS e o MAS abrangem 3 cenários que 

estabelecem uma relação para mostrar o status competitivo definido pelas medidas 

de adequação e de superioridade do serviço: 

 Observa-se que para uma empresa possuir a lealdade do cliente, é 

condição necessária que as duas medidas MAS e MSS sejam positivas. 

 Quando o MAS for positivo e o MSS negativo, a empresa possui uma 

vantagem competitiva em relação à qualidade do serviço prestado. 

 Se as duas medidas são negativas, a empresa encontra-se em 

desvantagem competitiva, representando uma possibilidade de perda do 

cliente. 

Segundo Ferreira (2009) após a publicação da nova estrutura do modelo 

SERVQUAL, Parasuraman et al. passam a utilizar os 22 itens de serviço desejado, 

adequado e percebido, com três escalas iguais do tipo Likert de nove pontos, onde 

os extremos são marcados com “baixo” e “alto”, além do “N” sob condições dos 

respondentes não terem condições de resposta. 
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2.5.3 O Modelo SERVPERF 

Contrários à ideia de Parassuraman, Zeithaml e Berry (1985), os pesquisadores 

Cronin e Taylor (1992) desenvolveram o modelo SERVPERF como uma alternativa 

ao instrumento SERVQUAL, nesse modelo a qualidade pode ser medida 

considerando apenas o desempenho do serviço prestado e não por meio das 

diferenças entre expectativa e desempenho, ou seja. 

 

Cronin e Taylor (1992,1994) consideraram que os 22 itens que representam as cinco 

dimensões da qualidade em serviço, propostos na SERVQUAL estavam bem 

embasados teoricamente, porém, propuseram a ferramenta SERVPERF sob a 

alegação de falta de comprovação empírica da SERVQUAL. 

Segundo Salomi e Miguel (2004) os autores da SERVPERF, realizaram um estudo 

onde foram aplicadas quatro séries de questões em empresas representantes dos 

setores bancários, controle de pragas, lavanderia e lanchonete, usando os mesmos 

itens da SERVQUAL, para avaliação de desempenho, testando quatro hipóteses no 

trabalho: 

1. Uma medida de qualidade em serviço SERVPERF não ponderada é mais 

apropriada para a medição da qualidade em serviço que o instrumento 

SERVQUAL, SERVQUAL ponderado, ou SERVPERF ponderado. 

2. Satisfação do cliente é um antecedente da qualidade perceptível de 

serviço. 

3. Satisfação do cliente tem um impacto significativo nas intenções de 

recompra. 

4. Qualidade perceptível de serviço tem um impacto significativo nas 

intenções de recompra. 

No estudo Cronin; Taylor (1992) incluíram uma avaliação para cada um dos itens 

quanto a sua importância, visando obter uma ponderação, e um questionário 

adicional que compreendia três questões com o objetivo de avaliar os sentimentos a 
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respeito da empresa fornecedora de serviços, a satisfação do cliente, a qualidade 

total dos serviços e a intenção de recompra. 

No resultado do estudo Cronin; Taylor (1992), tendo por base a utilização do teste 

estatístico do qui-quadrado como prova de aderência das distribuições empíricas de 

dados e também o coeficiente da regressão linear dos dados, chegam a conclusão 

que o instrumento SERVPERF é mais sensível em retratar as variações de 

qualidade em relação às outras escalas testadas. 

Corroborando Duarte (2008), afirma que o instrumento SERVPERF que é baseado 

no paradigma da percepção, é mais sensível em retratar variações de qualidade do 

que o SERVQUAL, que é baseado no paradigma da desconfirmação. 

Salomi e Miguel (2004) tendo como referencia o estudo Cronin e Taylor (1992) 

concluíram que a qualidade de serviço leva à satisfação do cliente. Com relação à 

terceira e quarta questões da pesquisa, a satisfação do cliente levaria à intenção de 

compra para as quatro amostras dos quatro setores analisados, enquanto que 

qualidade de serviço seria a causa da intenção de compra para somente dois 

setores dos quatro analisados. 

Por sua vez Parasuraman, Zeithmal e Berry (1994) alegam que não concordam com 

a ferramenta proposta por Cronin e Taylor (1994), assim como as justificativas para 

a sua criação. Para os criadores da SERVQUAL, as duas escalas são praticamente 

equivalentes, tanto em validade quanto em confiabilidade, e acreditam que as 

expectativas proporcionam informações mais ricas, do que uma avaliação restrita 

apenas às percepções. 

Para Silva (2009) a SERVPERF, na opinião dos seus autores traz como principal 

vantagem sobre a SERVQUAL, uma melhor explicação da variância na medição 

global da qualidade percebida do serviço. 

Elliott (1994) apud Silva (2009) afirma que apesar de concordar com este benefício 

em relação a SERVPERF aponta a SERVQUAL, como sendo mais eficaz em 

identificar as fraquezas e forças das empresas. 
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Entretanto Salomi, Miguel e Abackerli (2005) realizaram um estudo comparativo 

entre os instrumentos SERVQUAL e SERVPERF, e suas variantes com ponderação, 

para a mensuração da qualidade de serviços internos em uma empresa do ramo 

industrial mecânico. Concluíram não haver restrições quanto aos estimadores de 

confiabilidade e validade, porém, enfatizaram a considerável vantagem de utilização 

da escala SERVPERF que é a redução das questões a serem respondidas pelos 

entrevistados, simplificando sobremaneira a operacionalização da pesquisa e, 

também, evitando a desmotivação do respondente devido ao grande número de 

questões. 

Partindo da conclusão Salomi, Miguel e Abackerli (2005), optou-se neste trabalho 

por levantar a percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços prestados no 

Posto Médico de Guarnição de Três Corações, considerando as cinco dimensões de 

qualidade em serviços com base no modelo SERVPERF que é representado da 

seguinte forma: Qualidade de Serviço = Performance de Serviço Percebido, ou 

seja, (Qi = Di). 

2.6 O Sistema e o Serviço de Saúde Brasileiro 

Sistemas de saúde são construções sociais que tem por objetivo garantir meios 

adequados para o individuo enfrentar os riscos sociais, tais como o de adoecer e 

necessitar de assistência, para os quais, por meios próprios, não teriam condições 

de prover. Sendo assim, os sistemas de saúde têm como compromisso primordial 

garantir o acesso a bens e serviços disponíveis para a manutenção e a recuperação 

da saúde dos cidadãos. 

Para Mendes (2002) os sistemas de saúde são respostas sociais organizadas para 

responder às necessidades, demandas e representações da população, em uma 

determinada sociedade e em certo tempo. Consiste em um conjunto de atividades 

cujo principal propósito é o de promover, manter e restaurar a saúde dessa 

população. 

A World Health Organization (WHO, 2008) define sistemas de saúde como um 

conjunto de todas as organizações públicas e privadas, instituições e recursos que 

tem como objetivo melhorar, manter ou recuperar a saúde. 
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Para Roemer (1991) apud Viacava et al., (2004) um sistema de saúde é uma 

combinação de recursos, organização, financiamento e gerenciamento que culmina 

na prestação de serviços de saúde para a população. 

Lobato & Giovanella (2008), Apud Oliveira et al., (2011), expandem as definições 

anteriormente citadas ao afirmarem que um sistema de saúde é um conjunto de 

relações políticas, econômicas e institucionais responsáveis por conduzir os 

processos referentes à saúde de uma população, concretizando-se em organização, 

regras e serviços que visam a alcançar resultados condizentes com a concepção de 

saúde presente na sociedade. Os principais componentes dos sistemas de saúde 

são a cobertura, os recursos (humanos, econômicos, materiais, conhecimento) e as 

organizações, os quais darão funcionamento aos serviços. 

Os objetivos do sistema de saúde variam conforme o país em que se encontra, 

embora todos busquem o bem-estar de toda a população, e vencer as 

desigualdades existentes. Pode-se então dizer que melhorar a saúde da população 

é o objetivo central e máximo dos sistemas de saúde (VIACAVA et al., 2004). 

De uma maneira geral, pode-se dizer que não há concordância entre os autores 

sobre uma definição de sistema de saúde. Alguns autores usam o termo Sistemas 

de Serviço de Saúde, com o mesmo sentido de Sistema de Saúde, sem distinção 

entre ambos. 

Viacava et al., (2004), afirmam que é preciso diferenciar Sistemas de Saúde (SSs) 

de Sistemas de Serviços de Saúde (SSSs). O primeiro é mais abrangente e se 

refere à saúde em sentido amplo, resultante da ação intersetorial de diferentes 

sistemas relativamente complexos, e o segundo tem sua ação nas instituições 

prestadoras de serviços, eminentemente interna ao setor, embora sejam 

influenciadas de forma importante por elementos externos a ele. 

Essa ideia também é reforçada por Bispo Junior & Messias (2005) ao afirmarem que 

é possível, conceitualmente, diferenciar Sistema de Saúde de Sistema de Serviços 

de Saúde, sendo este último um subsistema unisetorial, responsável pelas ações de 

saúde propriamente dita, com predominância nas ações de recuperação (cura e 
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reabilitação) e proteção à saúde (prevenção de agravos, vigilância em saúde, 

controle de riscos e danos, etc.). 

Para Viacava et al., (2004), os sistemas de serviços de saúde, integram os sistemas 

de saúde, mas sua ação se efetua nas instituições prestadoras de serviços, 

eminentemente internas ao setor, embora sejam influenciadas por elementos 

externos, tais como as instituições geradoras de recursos, conhecimentos e 

tecnologias; as empresas de equipamentos biomédicos; e a indústria de insumos e 

medicamentos. 

Para Bispo Junior & Messias (2005) os sistemas de serviços de saúde são sistemas 

sociais que se propõem e se organizam com o intuito de prestar assistência à saúde 

a uma população definida, e posicionam os sistemas conforme a figura 7. 

 

Figura 7: Posição dos Sistemas de Saúde em 
relação aos Sistemas Sociais 

 
Fonte: Bispo Junior & Messias (2005, p. 81) 

A configuração do sistema de saúde é influenciada por seus objetivos e seus valores 

fundamentais. Segundo Viacava et al., (2004), as definições, conceitos e categorias 

analíticas usadas para definir ou analisar os sistemas de saúde variam segundo 

valores, princípios e concepções sobre o que é saúde e qual o papel do Estado 

(responsabilidade) em relação à saúde das populações que vivem em seu território. 

O sistema de saúde brasileiro, atualmente é constituído por uma variedade de 

organizações públicas e privadas estabelecidas em diferentes períodos históricos. 

Ele é formado por uma rede complexa de prestadores e compradores de serviços 

que competem entre si, gerando uma combinação público-privada financiada, 
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sobretudo por recursos privados (RODRIGUES & BARBOSA, 2009; PAIM et al., 

2011). 

Segundo Mendes (1996); Pustai (2004); Apud Rodrigues & Barbosa (2009) podem 

ser identificados três momentos distintos de evolução do sistema de saúde 

brasileiro: 

 O modelo sanitarismo campanhista, do início do século XX até 1965; 

 O modelo médico-assistencial privatista, até o final dos anos de 1980; e 

 O modelo plural, hoje vigente, do qual o Sistema Único de Saúde (SUS) 

faz parte. 

Ronzani & Stralen (2003), afirmam que no Brasil, a reforma do sistema de saúde foi 

encabeçada pelo chamado Movimento da Reforma Sanitária. Este movimento foi 

articulado por sanitaristas e outros setores da sociedade no sentido de se fazer uma 

reforma do antigo sistema. Oliveira & Pereira (s, d) complementam afirmando que o 

Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, além de influenciar nas concepções de 

saúde estabelecidas na Constituição de 1988, destacou-se por construir a ideia 

democrática do direito de todos à saúde. 

De acordo com Paim et al., (2011) o sistema de saúde brasileiro tem três 

subsetores: 

 O Subsetor público, no qual os serviços são financiados e providos pelo 

Estado nos níveis federal, estadual e municipal, incluindo os serviços de 

saúde militares; 

 O Subsetor privado (com fins lucrativos ou não), no qual os serviços são 

financiados de diversas maneiras com recursos públicos ou privados; 

 O Subsetor de saúde suplementar, com diferentes tipos de planos 

privados de saúde e de apólices de seguro, além de subsídios fiscais. 

Ainda segundo Paim et al., (2011) os componentes público e privado do sistema são 

distintos, mas estão interconectados, e as pessoas podem utilizar os serviços de 

todos os três subsetores, dependendo da facilidade de acesso ou de sua 

capacidade de pagamento. Esse ponto de vista é reforçado por Berto (2008) ao 
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afirmar que observando pela perspectiva operacional, existem pontos de contato 

entre estes segmentos no que diz respeito a profissionais de saúde e alguns 

serviços assistenciais, porém há uma grande barreira ao que se refere ao acesso da 

população, principalmente em relação à parcela mais pobre. 

Berto (2008) afirma que o sistema de saúde brasileiro é composto por dois 

segmentos: um público e um privado. O segmento público é norteado pelo direito 

social, constitucional, coletivo e não comercial de assistência à saúde, cumprindo o 

papel de estabelecer políticas, gerir e prover as ações e serviços de saúde para toda 

a comunidade. Para esse autor, o segmento de caráter privado é regido pelas regras 

de mercado, oferecendo ações e serviços a quem tem condições de pagar, numa 

relação de troca característica de qualquer negócio. 

De acordo com Bispo Junior & Messias (2005) o sistema de saúde brasileiro 

organiza-se de forma segmentada, sendo composto por três sistemas: O Sistema 

Único de Saúde (SUS); O Sistema de Atenção Médica Supletiva (SAMS); e o 

Sistema de Desembolso Direto (SDD). Sendo o SUS um sistema público e os outros 

dois sistemas privados de assistência à saúde. 

Segundo Elias (2007) apud Berto (2008) os sistemas de saúde são financiados por 

recursos públicos (impostos, contribuições, subvenções e renúncia fiscal) ou fundos 

privados (desembolso direto, co-pagamento) e alternativamente por um mix dessas 

fontes. Destacam-se quatro tipos de financiamentos da saúde, sendo eles: 

 Modelo Assistencialista – caracteriza-se por mix de recursos públicos e 

privados, focado em subsídio estatal somente para as camadas mais 

baixas da população, principalmente indigentes; 

 Modelo Previdencialista – os serviços são oferecidos aos trabalhadores 

formais que apresentam contribuição social compulsória, só tendo direito 

aqueles que contribuem; 

 Modelo Universalista Unificado – os recursos públicos oferecem 

cobertura universal à sociedade, chamado de Estado de Bem Estar Social; 

 Modelo Universalista Diversificado - tem fontes de todos os públicos, é 

focado nas camadas mais baixas da população e empregados formais. 
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De acordo com Munro (1994, apud Fadel, 2006) as organizações do setor público 

são as maiores prestadoras de serviços de saúde à comunidade. Esta prestação 

está subordinada à qualidade, agilidade e localização desses serviços, tendo como 

principal característica uma relação de responsabilidade direta com a sociedade, 

necessitando continuadamente redefinir sua missão. 

Para Mendes et al (2011) à medida que a responsabilidade e a demanda pelo 

sistema de saúde pública têm aumentado e os recursos se tornado cada vez mais 

escassos, o sistema de saúde tem sido forçado a reexaminar os benefícios e custos 

de suas ações para assegurar que haja uma implementação efetiva das 

intervenções e alocação eficiente de recursos. 

Sobre os desafios dos gestores dos sistemas de saúde Viacava et al., (2004), 

afirmam que: 

A partir dos anos 80 gestores dos sistemas de serviços de saúde de todo o 

mundo depararam-se com o desafio de reformar a organização e o 

funcionamento dos respectivos sistemas de saúde, tendo em vista a 

necessidade de imprimir maior transparência ao gasto público vis-à-vis a 

redução dos recursos disponíveis para o setor, assim como para a política 

social em geral, o aumento incontrolável das despesas com atenção médica 

hospitalar e as mudanças no perfil demográfico e epidemiológico das 

populações. 

Essa ideia é reforçada por Verde-Oliva (2012) ao afirmar que, os sistemas de saúde 

no Brasil e no mundo passam por dificuldades relacionadas com seu financiamento 

e sua eficiência operacional. O cenário da assistência médico-hospitalar é de crise 

(fenômeno universal). A crise do financiamento, que se manifesta pela ineficiência, 

ineficácia e inefetividade, com consequente insatisfação geral. 

Sobre a crise e a qualidade do setor de saúde brasileiro Rodrigues (2004) afirma 

que: 

No Brasil, a busca pela qualidade dos serviços prestados torna-se valiosa 

se for considerada a situação precária de muitos serviços de saúde: 

recursos insuficientes e utilizados de maneira inadequada, escassa 

aplicação de planejamento estratégico, inexistência de sistemas de 

informações confiáveis; ausência de sistemas de gestão baseados em 
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melhoria de processos e centrados em resultados; carência de indicadores 

de desempenho, assim como de padrões de qualidade e o alto custo da 

baixa qualidade (desperdício, (re) trabalho entre outros), além da 

inexistência de uma cultura de qualidade voltada para a satisfação dos 

clientes (RODRIGUES, 2004, p. 14). 

No ponto de vista de Munro (1994, apud Fadel, 2006) a prestação de serviços 

realizada pelo poder público mantém, ainda, em foco a própria existência do serviço, 

deixando sua qualidade relegada ao segundo plano. Na visão de Coelho (2011) a 

qualidade em organizações prestadoras de serviços de saúde sofreu diversas 

alterações ao longo dos últimos anos. Anteriormente, a qualidade era definida 

somente pelo atendimento médico, desconsiderando os demais processos que 

envolvem o serviço, além de estar baseada somente nos desfechos clínicos: o 

paciente estar, ou não, curado. 

Para Maciel (2008) as mudanças relacionadas à qualidade da assistência e à gestão 

da qualidade derivam de inúmeros fatores relacionados ao gerenciamento da saúde. 

De acordo com o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS). 

Historicamente a qualidade da assistência à saúde tem sido determinada 

por meio do julgamento individual dos profissionais envolvidos. No entanto, 

as pressões da sociedade, os altos custos da assistência, bem como a 

necessidade de promover a equidade de acesso aos recursos, estão 

direcionando os esforços das instituições públicas no sentido de buscar 

evidências objetivas de que os serviços de saúde estão sendo providos, de 

maneira eficiente, enquanto mantém e melhoram a qualidade do cuidado ao 

paciente (PNASS, 2007, p. 9). 

Ainda segundo o Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde (PNASS). 

A busca da qualidade da atenção dos serviços de saúde deixou de ser uma 

atitude isolada e tornou-se hoje um imperativo técnico e social. A sociedade 

está exigindo cada vez mais a qualidade dos serviços a ela prestados, 

principalmente por órgãos públicos. Esta exigência torna fundamental a 

criação de normas e mecanismos de avaliação e controle da qualidade 

assistencial (PNASS, 2007, p. 9). 

No sistema de saúde brasileiro existem vários desafios a ser enfrentados, como a 

qualidade dos serviços prestados e as desigualdades de acesso aos serviços de 
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saúde, que ainda constituem problemas a serem resolvidos. Isto significa dizer que, 

nesses aspectos, ainda há grandes disparidades entre a população que tem dupla 

cobertura (SUS e planos ou seguros de saúde) e aquela que não tem. Ao mesmo 

tempo, há severas descontinuidades na distribuição geográfica da oferta de 

serviços, principalmente daqueles de média e alta complexidade, oferta que 

certamente não acompanha a distribuição das necessidades (VIACAVA et al., 2012). 

. 



 

3 O SISTEMA E O SERVIÇO DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Neste capitulo são abordados os conceitos sobre o sistema e o setor de serviços de 

saúde do Exército Brasileiro, o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos 

Militares do Exército, da Ativa, Inativos, Pensionistas e seus Dependentes 

(SAMMED), o Fundo de Saúde do Exército (FUSEX), a Prestação de Assistência à 

Saúde Suplementar dos Servidores Civis do Exército Brasileiro (PASS) e os 

Recursos humanos do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro. 

De acordo com Lemos (2008) no início do século XVI, o atendimento aos militares 

era feito gratuitamente e de forma precária nas casas particulares. Visando amenizar 

este problema, a partir de 1582, passou-se a utilizar os serviços das Santas Casas 

de Misericórdias, mediante o pagamento de uma contribuição anual. Anos depois o 

Governo decide criar hospitais próprios para o atendimento de militares. Surge 

então, em 1768, no morro de São Bento, na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro 

hospital militar do Brasil. No ano seguinte foi transferido para o morro do Castelo, 

iniciando suas atividades com o nome de Real Hospital Militar de Ultramar. 

Segundo Lemos (2008) em 1808 D. João VI designou para cirurgião-mor dos reais 

exércitos e armadas de Portugal o frei Custódio de Campos Oliveira, e criou a 

repartição do cirurgião-mor, embrião da hoje denominada Diretoria de Saúde (DSau) 

do Exército Brasileiro. Com o advento da República, o serviço de saúde apresentou 

grandes transformações, como a criação de novas unidades de apoio e 

modificações nos regulamentos existentes, sendo assim, em 1943 foi autorizada a 

prestação de assistência aos dependentes de militares do Exército, em 1974 foram 

aprovadas as condições de atendimento e indenizações para a assistência médico-

hospitalar ao militar e seus dependentes. 

A assistência Médico-Hospitalar no Exército vem sendo influenciado pela 

distribuição nacional das Organizações Militares de Saúde (OMS), cujas 

características regionais as tornam peculiares, bem como pelos efeitos do cenário 

conjuntural da saúde, impactando o atendimento à família militar e dificultando o 

recrutamento e a permanência de Oficiais Médicos no Exército Brasileiro (BRASIL, 

2009). 

63 
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A situação da assistência Médico-Hospitalar se agrava ainda mais se for 

considerado o aumento da expectativa média de vida da população brasileira, 

elevando o nível de geriatrização, os efeitos da evolução tecnológica na assistência 

à saúde, a maior complexidade terapêutica, o surgimento de novas especialidades, 

levando ao que se costuma chamar de “inflação médica” muito superior à inflação 

normal, acarretando uma elevação sem medida dos custos da assistência médico-

hospitalar (BRASIL, 2009). 

Esses fatores tem trazido preocupação ao Comando do Exército, principalmente 

quando se tem a percepção de que o Sistema de Assistência Médica aos Militares 

do Exército, seus Dependentes e Pensionistas Militares (SAMMED), que hoje conta 

com cerca de 800.000 usuários, incluindo os beneficiários do Fundo de Saúde do 

Exército (FUSEx), encontra-se inserido em tal cenário (VERDE-OLIVA, 2012). 

3.1 A Estrutura Organizacional do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

O Serviço de Saúde da Força Terrestre conta com uma estrutura coordenada e 

hierarquizada de Organizações Militares de Saúde e Seções de Saúde de 

Organizações Militares, distribuídas ao longo de todo o território nacional para 

garantir o atendimento à Família Militar, servidores civis e seus dependentes 

(BRASIL, 2012). 

O atendimento médico-odontológico tem início nas Seções de Saúde instaladas em 

Organizações Militares (OM) da Força, que são chamadas de Seções de Saúde de 

Corpo de Tropa, também conhecidas como ‘Enfermarias’. São compostas por 

médicos, dentistas e enfermeiros, e desenvolvem atividades de extrema importância 

para a higidez da tropa (BRASIL, 2012). 

Além das enfermarias, a Força Terrestre conta com uma diversidade de 

Organizações Militares de Saúde (OMS), que são integrantes do Sistema de Saúde 

do Exército. Conforme o grau de complexidade dos serviços ofertados, o número de 

usuários assistidos e a hierarquização de atendimento possuem a classificação e 

localização conforme o Quadro 2 (BRASIL, 2009b). 
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Quadro 2. Classificação e localização das OMS 

CLASSIFICAÇÃO LOCALIZAÇÃO 

Postos 
Médicos de 
Guarnição 

Tipo I Pouso Alegre-MG e Cruzeiro do Sul-AC 

Tipo II 
Dourados-MS, Barueri-SP, São Vicente-SP, Taubaté-SP, São 
Luís-MA, São Gabriel-RS, Corumbá-MS, Maceió-AL, Aracaju-SE, 
São Borja-RS e Santana do Livramento-RS 

Tipo III 
Campinas-SP, Cuiabá-MT, Tefé-AM, Rio Branco-AC, Vila Velha-
ES, Cascavel-PR, Três Corações-MG, Cruz Alta-RS, Santo 
Ângelo-RS, Uruguaiana-RS, Teresina-PI e Pelotas-RS 

Tipo IV Belo Horizonte-MG, Boa Vista-RR e Goiânia-GO 

Policlínicas Militares Niterói-RJ, Rio de Janeiro-RJ (PMPV e PMRJ) e Porto Alegre-RS 

Hospitais 
de 

Guarnição 

Tipo I  
Alegrete-RS, Bagé-RS, e Santiago-RS 

Tipo II Florianópolis-SC e João Pessoa-PB 

Tipo III 
Marabá-PA, Porto Velho-RO, Tabatinga-AM e São Gabriel da 
Cachoeira-AM 

Tipo IV 
Santa Maria-RS e Natal-RN 

Hospitais Gerais 
Rio de Janeiro-RJ, Juiz de Fora-MG, Curitiba-PR, Salvador-BA, 
Belém-PA e Fortaleza-CE 

Hospitais Militares de Área 
São Paulo-SP, Porto Alegre-RS, Recife-PE, Campo Grande-MS, 
Brasília-DF e Manaus-AM 

Hospital Central do Exército Rio de Janeiro-RJ 

OMS 
Especiais 

Centro de Recuperação de Itatiaia Itatiaia-RJ 

Laboratório Químico Farmacêutico 
do Exército 

Rio de Janeiro-RJ 

Instituto de Biologia do Exército Rio de Janeiro-RJ 

Hospital Escolar da AMAN Resende-RJ 

Odontoclínica Central do Exército Rio de Janeiro-RJ 

Hospital de Campanha Rio de Janeiro-RJ 

Fonte: Brasil (2009a) 

Na base da estrutura do serviço de saúde estão vinte e oito Postos Médicos de 

Guarnição que têm a missão de prestar assistência à saúde, em regime 

ambulatorial. Eles compõem o nível primário do serviço de saúde e de acordo com o 

grau de complexidade dos serviços ofertados e do número de usuários, recebem 

uma classificação por tipologia em I, II, III e IV (BRASIL, 2009a; 2012). 

Os Postos Médicos de Guarnição (P MedGu) de acordo com a sua estrutura são 

classificados em de estrutura básica, intermediária ou completa. Os de estrutura 
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básica são classificados em tipo I ou II, os de estrutura intermediária são 

classificados em tipo III e os de estrutura completa são classificados em tipo IV. Em 

princípio, os postos médicos prestam atendimento nas diversas áreas, conforme 

descrito no quadro 3 (BRASIL, 2009c). 

Quadro 3: Especialidades e áreas de atuação dos Postos Médicos de Guarnição 

CLASSIFICAÇÃO ESPECIALIDADES E ÁREAS DE ATUAÇÃO PREVISTAS 

Tipo I Medicina: clínica médica, ginecologia-obstetrícia e pediatria; 
Farmácia: análises clínicas; e 
Odontologia: dentística restauradora, endodontia, periodontia e prótese. Tipo II 

Tipo III 

As previstas para o Tipo I e II, acrescidas de apoio ao diagnóstico por 
imagem (radiologia e ultra-sonografia), na Medicina e odontopediatria, na 
Odontologia. 

Tipo IV 
As previstas para o Tipo III, acrescidas de cardiologia, cirurgia geral e 
ortopedia, na Medicina e ortodontia, na Odontologia.. 

Fonte: Brasil (2009c) 

Os postos médicos de guarnição tipo I e tipo II são equiparados a organizações 

militares de saúde (OMS) somente para fins de aplicação das normas do Sistema de 

Saúde do Exército. O Chefe do Posto é o oficial médico mais antigo integrante do 

Quadro de Cargos Previstos (QCP), da organização militar (OM) de vinculação 

(BRASIL, 2009c). 

Os Postos tipo III e tipo IV são considerados Organização Militar de Saúde (OMS), 

nível subunidade, sem autonomia administrativa, e subordinam-se à OM de 

vinculação para fins disciplinares e administrativos e, tecnicamente, à Diretoria de 

Saúde (D Sau), por intermédio da Seção de Saúde Regional (BRASIL, 2009c). 

De acordo com Brasil (2009d) a estrutura física dos postos médicos de guarnição 

varia de acordo com o seu tipo e são as seguintes: 

 Seção de Medicina: consultório de clínica médica; consultório de pediatria; 

consultório de gineco-obstetrícia; sala de espera; sala de curativo; sala de 

pequenas cirurgias; sala de esterilização de material; sala de pronto 

atendimento; sala de observação e soroterapia; sala do Agente Médico 

Pericial; e secretaria da atividade médico-pericial. 

 Seção de Odontologia: consultório de odontologia (de dois até quatro). 
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 Seção de Farmácia e Bioquímica: farmácia interna; laboratório de 

análises clínicas. 

 Grupo de Serviços Complementares: secretaria/SAMMED/FUSEx; 

almoxarifado; e vestiários, instalações sanitárias, depósitos e copa. 

 Seção Administrativa: secretaria/SAMMED/FUSEx; arquivo médico e 

estatísticas; almoxarifado; sala do Médico-de-dia; sala do Enfermeiro-de-

dia; vestiários, instalações sanitárias, depósitos e copa. 

De acordo com Brasil (2009e) os postos médicos de guarnição possuem recursos 

humanos (RH) próprios, definidos em Quadro de Cargos Previstos (QCP), aprovado 

pelo Estado Maior do Exército (EME), dependendo da demanda e características 

locais, poderão utilizar os RH e materiais existentes nas OM da Guarnição. As 

atividades dos Postos desenvolver-se-ão em dois ou três turnos, conforme as 

características da Guarnição, a disponibilidade de RH e as necessidades impostas 

pela demanda. 

No segundo e terceiro plano da estrutura do serviço de saúde, encontram-se quatro 

Policlínicas Militares, onze Hospitais de Guarnição, seis Hospitais Gerais, que 

compõem o nível secundário, e seis Hospitais Militares de Área que compõem o 

nível terciário (BRASIL, 2009a; 2012). 

O Hospital Central do Exército (HCE), que compõem o nível quaternário, é a 

Organização Militar de Saúde de maior complexidade, fazendo emprego de 

tecnologia de ponta no atendimento aos usuários, é o final do elo de evacuação do 

Serviço de Saúde, recebendo dos Hospitais de Guarnição, Gerais e Militares de 

Área, os enfermos que necessitam de tratamento com maior grau de complexidade 

(BRASIL, 2009a; 2012). 

Completando a estrutura do Serviço de Saúde existem as Organizações de Saúde 

Especiais como o Centro de Recuperação de Itatiaia, o Laboratório Químico 

Farmacêutico do Exército, o Instituto de Biologia do Exército, o Hospital Escolar da 

Academia Militar das Agulhas Negras, a Odontoclínica Central do Exército e o 

Hospital de Campanha, que estão distribuídas no Território Nacional conforme o 

mapa nº 1 (BRASIL, 2012). 
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3.2 O Sistema de Assistência Médico-hospitalar aos Militares do Exército, 
Pensionistas Militares e seus dependentes (SAMMED) 

A assistência médico-hospitalar é prestada aos beneficiários do SAMMED nas 

Organizações Militares de Saúde, ou por meio delas, sendo considerados 

beneficiários do SAMMED, para fins de prestação de assistência médico-hospitalar, 

os militares da ativa e na inatividade, seus dependentes definidos no Estatuto dos 

Militares, bem como os pensionistas dos militares e seus dependentes que foram 

instituídos, em vida, pelo militar gerador do direito (BRASIL, 2006). 

Segundo Brasil (2006) são passíveis de indenizações todos os atos médicos, 

paramédicos e serviços afins, que demandem dispêndios não relacionados com as 

despesas correntes ou de capital das OMS, sendo assim, os usuários do SAMMED, 

ressalvadas as isenções previstas na legislação, estarão sujeitos: 

I - ao pagamento integral das indenizações devidas pela assistência médico-

hospitalar que lhes for prestada em OMS ou, por meio de convênios ou 

contratos, em OCS ou PSA; e 

II - ao pagamento de vinte por cento das indenizações devidas pela 

assistência médico-hospitalar que lhes for prestada em OMS ou, por meio 

de convênios ou contratos, em OCS ou PSA, se contribuintes/beneficiários 

do FUSEx. 

De acordo com Brasil (2006) o militar da ativa e na inatividade terá direito à 

assistência médico-hospitalar custeada integralmente com recursos financeiros 

oriundos do Fator de Custos do Atendimento Médico-Hospitalar, quando dela 

necessitar, em qualquer época, pelos seguintes motivos: 

I - ferimento em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou doença 

contraída nessas condições e que nelas tenha sua causa eficiente; 

II - acidente em serviço; e 

III - doença adquirida em tempo de paz com relação de causa e efeito com o 

serviço. 
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Segundo Brasil (2006) os cabos e soldados do Efetivo Variável (EV) e as praças 

especiais, exceto o aspirante-a-oficial, estarão isentos do pagamento de 

medicamentos e exames complementares de qualquer origem, e de aplicação 

fisioterápica, quando hospitalizados ou em tratamento ambulatorial em OMS, isto 

também se aplica à assistência médico-hospitalar prestada por OCS sob convênio 

ou contrato, no que for compatível. 

As dívidas de militares, na ativa e na inatividade, as de seus dependentes e as de 

pensionistas, decorrentes de assistência médico-hospitalar que lhes for prestada, 

serão consideradas extintas com o falecimento do militar ou do pensionista militar, e 

a OMS ou OCS atendente será integralmente ressarcida com recursos financeiros 

provenientes do SAMMED (BRASIL, 2006). 

3.3 O Fundo de Saúde do Exército (FUSEX) 

O Fundo de Saúde do Exército (FuSEx) foi criado através da Portaria nº 3.055, de 07 

de dezembro de 1978, ele é destinado a constituir parte dos recursos financeiros 

necessários ao funcionamento do Sistema de Assistência Médico-Hospitalar aos 

militares do exército, na ativa e na inatividade, dos pensionistas e seus respectivos 

dependentes (SAMMED), com a finalidade de complementá-lo (LEMOS, 2008; 

BRASIL, 2006). 

Segundo Brasil (2005) o fundo é constituído de recursos financeiros oriundos das 

contribuições obrigatórias e indenizações pelos atendimentos médico-hospitalares e 

ambulatoriais. O titular do FuSEx faz uma contribuição mensal e obrigatória com um 

percentual de seus vencimentos que será de até 3,5% (três vírgula cinco por cento), 

incidindo sobre as parcelas que compõem a pensão ou os proventos na inatividade, 

e ocorre da seguinte forma: 

I - uma contribuição padrão, no valor de 3,0% (três vírgula zero por cento), 

para os contribuintes titulares, incluindo o cônjuge ou o (a) companheiro (a); 

II - quota complementar, no valor de 0,4% (zero vírgula quatro por cento), se 

possuir somente um dependente direto, exceto o cônjuge ou o (a) 

companheiro (a). 
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III - quota complementar, no valor de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), se 

possuir mais de um dependente direto, nas condições do inciso II deste 

artigo, ou um ou mais dependentes indiretos (BRASIL, 2005). 

Sempre que usar o sistema de saúde do Exército, o beneficiário arcará com 20% de 

todas as despesas realizadas, as quais são indenizadas ao Fundo de Saúde, 

mediante o desconto mensal em folha, no valor de até 10% de seus vencimentos. 

Dessa forma, todo beneficiário do FuSEx é corresponsável em suas despesas 

(SERAPHIM, 2010; BRASIL, 2005). 

Segundo Lemos (2008); Brasil (2006) o FUSEX possui as seguintes características 

que o diferenciam dos planos de sáude existentes no mercado: 

 Inexistência de carência; 

 Não possui limite de prazo para internações hospitalares; 

 Não possui limite de prazo para internações em UTI; 

 Possui ampla cobertura de procedimentos; 

 Não restringe novas tecnologias, desde que necessárias e aprovadas pela 

Associação Médica Brasileira; 

 Proporciona atendimento odontológico; 

 Fornece órteses, próteses não odontológicas e artigos correlatos; 

 Fornece, em muitos casos, medicamentos de alto custo; 

 Tem baixo valor de contribuição, em comparação com os planos de saúde, 

principalmente para os menores graus hierárquicos; 

 Perdoa a dívida de titulares falecidos ou a que extrapole a capacidade de 

pagamento do beneficiário; 

 Possibilita atendimento no exterior, em casos específicos; 

 Proporciona evacuação terrestre e aeromédica; e, 

 Não onera o usuário com aumentos das contribuições decorrentes das 

mudanças de faixa etária. 
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O Fundo é administrado pelas unidades gestoras, que atendem à família militar, 

ampliando o atendimento prestado pelo SAMMED por intermédio de uma rede 

formada pelas Organizações Civis de Sáude (OCS) e por Profissionais de Sáude 

Autônomos (PSA). 

Segundo Lemos (2008) o FUSEx nasceu para complementar o financiamento da 

saúde militar e hoje passou a ser a maior fonte de renda do sistema. 

3.4 Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos Servidores Civis do  
Exército Brasileiro (PASS) 

Os termos “civil” e “servidor civil” destinam-se a qualificar o “servidor público lotado 

no Comando do Exército”. A Diretoria de civis, inativos e pensionistas e Assistência 

Social (DCIPAS) é o órgão técnico-normativo do Departamento Geral do Pessoal 

(DGP) para os assuntos referentes a servidores civis, inativos e pensionistas do 

Exército, e que são considerados beneficiários (BRASIL, 2005a). 

Segundo Brasil (2007) a assistência à saúde dos beneficiários, será prestada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) e, de forma suplementar, mediante: 

Convênio com operadoras de plano de assistência à saúde; contrato com 
operadoras de plano de assistência à saúde; serviço prestado diretamente 
pelo órgão ou entidade; ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de 
ressarcimento, quando não adotado pelo órgão ou entidade do SIPEC o 

contrato com operadoras de plano de assistência à saúde (BRASIL, 
2007). 

O Comando do Exército Brasileiro optou em prestar o serviço diretamente ao seu 

servidor civil, criando a Prestação de Assistência à Saúde Suplementar dos 

Servidores Civis do Exército Brasileiro (PASS), que contempla assistência médica 

ambulatorial, hospitalar, odontológica, fisioterápica, psicológica e farmacêutica, 

compreendendo partos e tratamentos com cobertura no padrão mínimo da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS), realizados exclusivamente no Brasil 

(BRASIL, 2008b). 

Segundo Brasil (2008a) os beneficiários titulares da PASS contribuirão mensalmente 

com uma cota fixa, de acordo com sua faixa etária e independentemente de sua 

remuneração. A contribuição mensal dos beneficiários será realizada mediante 



72 

desconto em folha de pagamento do beneficiário titular, o montante corresponderá à 

soma dos valores individuais calculados conforme o quadro 4. 

Quadro 4: Contribuição mensal 

Faixa Etária 
0 a 44 
anos 

45 a 49 anos 50 a 54 anos 55 a 59 anos A partir de 60 anos 

Valor R$ 42,00 R$ 52,50 R$ 63,00 R$ 73,50 R$ 84,00 

Fonte: Brasil (2008a) 

Segundo Brasil (2008a), o filho ou pensionista com idade até 18 anos e inscrito na 

PASS descontará 50% do previsto para a sua faixa etária. O desconto dos 

dependentes (cônjuge e filhos a partir de 19 anos) inscritos na PASS será de acordo 

com a faixa etária, e corresponderá a 100% do valor especificado no quadro acima. 

O atendimento ao beneficiário da PASS será realizado mediante serviço prestado, 

prioritariamente na Organização Militar (OM) e Organização Militar de Saúde (OMS) 

e, na impossibilidade destas, por intermédio de encaminhamentos às Organizações 

Civis de Saúde (OCS) e Profissional de Saúde Autônomo (PSA) 

contratados/credenciados pelo Exército Brasileiro (BRASIL, 2008b). 

O servidor civil ativo ou inativo que optar por não aderir à PASS, seus dependentes e 

pensionistas não terão direito a qualquer atendimento médico-hospitalar nas 

Organizações Militares (OM) ou Organizações Militares de Saúde (OMS) e nem a 

encaminhamentos à Organização Civil de Saúde (OCS) ou Profissional de Saúde 

Autônomo (PSA), ficando assistido apenas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

(BRASIL, 2008a). 

3.5 Os Recursos humanos do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro (EB) 

O Serviço de Saúde do Exército Brasileiro é composto por oficiais e praças 

(subtenente e sargentos) de ambos os sexos, concursados e não concursados. Os 

militares concursados são chamados “de carreira” e os não concursados chamados 

de “temporários”. 

O quadro de oficiais do Serviço de Saúde é composto por militares com formação 

em curso superior nas áreas de medicina, farmácia, odontologia, veterinária, 
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enfermagem, já o quadro das praças é composto por militares de nível técnico com 

curso na área de saúde (BRASIL, 2008c). 

3.5.1 Os Recursos humanos de carreira do Serviço de Saúde do EB 

Os oficiais da área de saúde, concursados, são formados em duas escolas distintas, 

a Escola de Saúde do Exército Brasileiro (EsSEx) localizada no Rio de Janeiro, ela é 

responsável pela formação do oficial médico. A outra é a Escola de Formação 

Complementar do Exército (EsFCEx) localizada em Salvador (BA), que forma os 

integrantes do Quadro Complementar de Oficiais do Exército, nas áreas de farmácia, 

odontologia, enfermagem e veterinária (BRASIL, 2011; 2013a). 

As praças de carreira, ou seja, sargentos de carreira da área de saúde ingressam 

através de concurso publico e só após a conclusão do Curso de Formação de 

Sargentos de Saúde (CFS Sau) estão aptos a desenvolver suas atividades, entre os 

requisitos para participar do concurso está a idade mínima de 17 e a máxima de 26 

anos, ter concluído de curso técnico em Enfermagem. O concurso é destinado a 

ambos os sexos (BRASIL, 2013a). 

3.5.2 Os Recursos humanos Temporário do Serviço de Saúde do EB 

Os oficiais e os sargentos temporários, do serviço de saúde, ingressam no Exército 

Brasileiro por meio de processo seletivo conduzido pelas regiões militares. 

O oficial temporário do serviço de saúde, são brasileiros natos, médicos, 

farmacêuticos, dentistas e veterinários (MFDV) diplomados por instituição de ensino 

superior, incorporados para a prestação do serviço militar que pode ocorrer de duas 

formas, a primeira é através do Estágio de Adaptação e Serviço (EAS), que pode ser 

em caráter obrigatório ou em caráter voluntário, e a outra forma é através do Estagio 

de Instrução e Serviços (EIS) (BRASIL, 2012). 

O Estágio de Adaptação e Serviço (EAS) em caráter obrigatório é destinado ao 

cidadão do sexo masculino concluinte de curso superior como medicina, farmácia, 

odontologia e veterinária (MFDV), que não tenham prestado o serviço militar inicial 

obrigatório no momento da convocação de sua classe, por adiamento ou dispensa 

de incorporação. Esses cidadãos, por lei, deverão prestar o serviço militar no ano 
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seguinte ao da conclusão do respectivo curso ou após a realização de programa de 

residência médica ou pós-graduação (BRASIL, 2012). 

O Estagio de Instrução e Serviços (EIS) em caráter voluntário é para pessoas de 

ambos os sexos que tenham concluído o curso superior de médico, farmacêutico, 

dentista e veterinários (MFDV), e que tenham menos de 38 anos de idade 

completados até 31 de dezembro do ano da convocação, possuidores de documento 

comprobatório de situação militar, que não se enquadram como “caráter obrigatório”, 

anteriormente descrito (BRASIL, 2012). 

A prestação do Serviço Militar voluntário pelos profissionais de nível superior, médio 

e técnico é denominado de Serviço Técnico Temporário (SvTT), ele é realizado sob 

a forma de Estágio de Serviço Técnico (EST) para Oficiais, e do Estágio Básico de 

Sargento Temporário (EBST) para Sargentos (BRASIL, 2012a). 

Segundo Brasil (2012a), Brasil (2009f) os candidatos ao Estágio de Serviço Técnico 

(EST), de ambos os sexos e voluntários, possuidores de curso superior, entre os 

quais: Biomedicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 

Enfermagem, Médico Veterinário e Nutrição, quando selecionados são incorporados 

na situação de Aspirante a Oficial Técnico Temporário. 

O serviço na área de saúde do Exército Brasileiro é prestado por militares que 

ingressam no Serviço de Saúde de forma voluntária ou por força da Lei (obrigatório), 

para os integrantes do sexo masculino, recém-formados e sem experiência, o que 

pode causar discrepância na qualidade dos serviços prestados. 

Este capitulo tratou do sistema e do serviço de saúde do Exercito Brasileiro, a seguir 

serão abordados os procedimentos metodológicos usados neste trabalho. 

 



 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste capítulo são abordados os procedimentos metodológicos utilizados no 

presente trabalho, com o objetivo de obter resposta à pergunta de pesquisa, bem 

como atingir os objetivos do estudo. 

4.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa para Gil (1999) é um processo formal e sistemático de desenvolvimento 

do método científico, e tem como objetivo fundamental descobrir respostas para 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. No ponto de vista de 

Lakatos; Marconi (2003, p. 155) a pesquisa é um procedimento formal, com método 

de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui no 

caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais. 

O presente trabalho classifica-se fundamentalmente, do ponto de vista da sua 

natureza em pesquisa aplicada, pois ela objetiva gerar conhecimentos para 

aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos que envolvem 

verdades e interesses locais (SILVA; MENEZES, 2005). 

Quanto à forma de abordagem do problema é uma pesquisa quantitativa. Na visão 

de Richardson (1989, p. 29) “o método quantitativo representa, em principio, a 

intenção de garantir a precisão dos resultados, evitarem distorções de análise e 

interpretação, possibilitando, consequentemente, uma margem de segurança quanto 

às inferências”. Para Silva; Menezes (2005) é uma pesquisa que considera que tudo 

pode ser quantificável, traduzindo em números opiniões e informações para 

classificá-las e analisá-las, através do uso de recursos e de técnicas estatísticas. 

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa é classificada como descritiva. 

Cervo; Bervian (1996, p. 49) destacam que [...] a pesquisa descritiva procura 

descobrir, com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua 

relação e conexão, com os outros, sua natureza e características, correlacionando 

fatos ou fenômenos sem manipulá-lo. Oliveira (2001) complementa afirmando que a 

pesquisa descritiva permite uma melhor compreensão do comportamento de 

diversos fatores e elementos que influenciam determinado fenômeno. 
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Já quanto aos procedimentos técnicos ela é classificada como estudo de caso, pois 

ela envolve o estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que 

se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 1991). Conforme Yin (1989, 

p. 13) o estudo de caso é uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto real, especialmente quando a fronteira entre 

o fenômeno e o contexto não são evidentes claramente. 

Este trabalho teve coleta dos dados primários através de pesquisa de campo, com 

aplicação de questionários, pesquisa documental utilizando documentos do Exército 

Brasileiro e pesquisa bibliográfica com o intuito de identificar a percepção da 

qualidade dos serviços prestados no posto médico de Três Corações. 

4.2 População e amostra 

Para Gil (1991) a população é considerada como a totalidade de indivíduos que 

possuem as mesmas características definidas, para um determinado estudo. 

Reforçando essa ideia Malhotra (2006, p. 270), afirma que a população representa o 

“agregado de todos os elementos, compartilhando algum conjunto de características 

comuns, que compõem o universo para o propósito do problema de pesquisa”. 

Nesta pesquisa a população é composta por 3766 usuários/pacientes, que 

representa a quantidade média de militares e servidores civis do Exército Brasileiro 

ativos, inativos, bem como os seus dependentes e pensionistas, que usaram os 

serviços do posto médico nos meses de junho, julho e agosto de 2013. A essa 

população foram prestados 8095 procedimentos/exames conforme representado no 

quadro 5. 

Quadro 5: População-alvo 

Seção / Setor 

Quantidade de usuários/pacientes atendidos 
Procedimentos 

/ exames / Mês Militar 
Dependente/ 

Pensionista 

Servidor civil/ 

dependente 

Total 
Geral 

Seção de Medicina 758 802 59 16l9 1619 

Seção de Odontologia 494 837 52 1383 1383 

Seção de Farmácia e 
Bioquímica 

116 218 18 352 3700 

Setor de Fisioterapia 410 1 1 412 1393 

Total 1778 1858 130 3766 8095 

Fonte: Posto médico (2013) 
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A população-alvo está vinculada a duas organizações militares do Exército 

Brasileiro, a Escola de Sargentos das Armas (EsSA) e a 13ª Circunscrição do 

Serviço Militar (13ª CSM), ambas localizadas em Três Corações, Minas Gerais. 

Após definir a população-alvo definiu-se a amostra, que segundo Lakatos; Marconi 

(2003) é uma parcela convenientemente selecionada da população, ou seja, é um 

subconjunto da população que realmente será submetida à verificação. 

Completando Hair Jr. et al. (2005), afirma que a amostra é obtida por meio de 

procedimentos probabilísticos ou não probabilísticos. Neste estudo foi utilizada a 

amostragem probabilística aleatória simples. 

Na determinação do tamanho da amostra adotou-se as fórmulas de Barbetta (2007). 

Para uma população finita de tamanho (N), o tamanho (n) da amostra será dado 

pelas seguintes expressões: 

(expressão 1) 

(expressão 2) 

N = tamanho da população; 

n = tamanho da amostra; 

no = uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; e 

Eo = erro amostral tolerável. 

Sendo, em média, N = 3766 usuários/pacientes atendidos por mês e adotando-se o 

erro amostral de 5% e o nível de confiança de 95%, encontrou-se o seguinte valor 

para (no) e (n). 

no = 1/ (0,05)
2
 = 400 

n = (3766 x 400) / (3766 + 400) = 362 

Conhecendo-se o tamanho da população finita (N) corrigiu-se o cálculo do tamanho 

global da amostra e chegou-se a quantidade de 362 usuários e, partindo dessa 

quantidade determinou-se o tamanho da amostra para cada Seção/Setor 

proporcional aos atendimentos/procedimentos, conforme a tabela 1. 
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Tabela 1: Tamanho da amostra 

Seção / Setor 
Quantidade de 

usuários atendidos 
% 

Tamanho da 

amostra 
% 

Seção de Medicina 16l9 42,9 155 42,9 

Seção de Odontologia 1383 36,7 133 36,7 

Seção de Farmácia e 

Bioquímica 
352 9,4 34 9,4 

Setor de Fisioterapia 412 11,0 40 11,0 

Total 3766 100 362 100 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

4.3 Instrumento e procedimentos de coleta de dados 

A definição do instrumento de coleta de dados dependerá dos objetivos que se 

pretende alcançar com a pesquisa e do universo a ser investigado (SILVA; 

MENEZES, 2005). Ainda segundo as autoras, os instrumentos de coleta de dados 

tradicionais são a observação, a entrevista, o questionário e o formulário. 

Reforçando esse ponto de vista, Gil (2002) afirma que para a coleta de dados nos 

levantamentos de informações são empregados o questionário, a entrevista e o 

formulário. 

Neste trabalho adotou-se o questionário com instrumento de coleta de dados. 

Primeiramente, foi realizado um pré-teste com 30 usuários, de modo a validar o 

instrumento de pesquisa. Para Lakatos e Marconi (1996), o pré-teste tem como 

principal função testar o instrumento de coleta de dados, visando eliminar a 

ambiguidade entre as questões e perguntas desnecessárias. 

O questionário é composto por três partes onde na primeira consta a caracterização 

dos usuários, na segunda, 24 afirmativas sobre a qualidade dos serviços prestados 

no posto médico, onde é solicitada a opinião do usuário sobre o seu grau de 

concordância ou discordância com cada item, e na terceira onde busca levantar a 

qualidade e a satisfação com os serviços prestados, o referido questionário foi 

adaptado do modelo SERVPERF de Cronin & Taylor (1992). 

Para a avaliação das 24 afirmativas do questionário utilizou-se a escala do tipo Likert 

de 5 pontos, onde os conceitos extremos são “Discordo Totalmente” e “Concordo 

Totalmente”. O modelo do questionário é apresentado no ANEXO “A”. 
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Para a coleta de dados, foram distribuídos aleatoriamente pelo pesquisador, nas 

dependências do Posto Médico da Guarnição de Três Corações, no período de 21 

de outubro a 6 de novembro de 2013, 450 questionários aos usuários maiores de 18 

anos e que se voluntariaram a respondê-lo, dos quais foram coletados 366 válidos. 

4.4 Técnica de Análise Estatística 

A análise dos dados quantitativos foi feita utilizando-se de métodos estatísticos por 

meio de planilha eletrônica no programa Excel da Microsoft e Software SPSS 18.0. 

Adotou-se uma análise descritiva, baseada em valores absolutos, médias 

aritméticas, percentuais e desvio padrão. Após a aplicação do questionário, mediu-

se a confiabilidade dos atributos do modelo SERVPERF, através do coeficiente Alfa 

de Cronbach (1951) e da Correlação do Item-total, também utilizou se a análise dos 

quartis, proposta por Freitas et al. (2006) para identificar itens mais críticos que 

devem ter ações corretivas e preventivas priorizadas. 

4.4.1 Análise da Confiabilidade 

De acordo com Hayes (1995), “a confiabilidade é definida como o grau com que as 

medições estão isentas de erros aleatórios”. Para se estabelecer o grau de 

confiabilidade de uma escala, deve-se verificar a sua consistência interna. Segundo 

Malhotra (2006) deve-se utilizar um valor de Alfa de Cronbach superior a 0,6, já que 

valores menores ou iguais apontam para uma consistência interna pouco confiável. 

Hair Jr. et al (2005b) apontam que para serem aceitos como fidedignos os valores 

de Alfa de Cronbach devem ser iguais ou superiores a 0,70. 

4.4.2 Análise da Correlação Item-Total 

Segundo Spector (1992) a correlação do item-total tem o objetivo de verificar a 

correlação do item com o fator proposto e consiste na correlação entre o escore de 

cada um dos itens a serem analisados e a soma dos escores dos demais itens do 

instrumento. Reforçando essa ideia Hayes (1995) apud Cozendey (2007), afirma que 

as correlações item-total são correlações entre um item e a soma total de pontos 

obtidos pelos itens que avaliam a dimensão a que este item pertence. 

Cozendey (2007) explica que: 
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[...] se tivermos três itens, cada um avaliando a mesma dimensão da 

qualidade, devemos então calcular três correlações item-total: 1) item 1 

correlacionando com a soma dos itens 2 e 3; 2) item 2 correlacionando com 

a soma dos itens 1 e 3; e 3) item 3 correlacionando com a soma dos itens 1 

e 2. Esta correlação permite determinar o grau com que cada item está 

relacionado à pontuação total da dimensão com a qual ele deve estar 

relacionado (COZENDEY, 2007, p. 45). 

O coeficiente de correlação varia entre -1 e +1. Sendo que (-1) significa que há total 

correlação negativa, e (+1) total correlação positiva e (0) a inexistência de 

correlação. 

4.4.3 Análise dos Quartis 

Segundo Marconi; Lakatos (1990) o quartil divide a distribuição em quatro partes 

iguais. A análise dos quartis é uma técnica de fácil entendimento e implementação 

pelos gestores, ela é uma medida de posição e foi proposta por Freitas et al. (2006), 

com o objetivo de dividir as questões do instrumento em quatro níveis de prioridade 

(crítica, alta, moderada e baixa). 

De acordo com Freitas et al. (2006) esta análise utiliza o valor-limite para classificar 

cada item em regiões de prioridade. Os itens com valores de média abaixo do 

primeiro quartil são consideradas de prioridade crítica, e os itens com médias acima 

do terceiro quartil são consideradas de prioridade baixa. 

 



 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Neste capítulo é feita a caracterização do posto médico e são apresentados os 

dados coletados e analisados nesta pesquisa. Inicialmente, apresenta-se o perfil dos 

respondentes e, em seguida a análise dos resultados estatísticos, por seção/setor 

do posto médico, a partir da aplicação da SERVPERF e análise dos quartis. 

5.1 Caracterização do Posto Médico de Três Corações 

O Posto Médico de Guarnição de Três Corações está localizado na Escola de 

Sargentos das Armas, nele é prestado atendimento aos beneficiários do Serviço de 

Saúde do Exército, também atende e presta apoio em caráter especial aos militares 

da Marinha e Aeronáutica e seus dependentes em circunstâncias especiais, tais 

como urgências ou emergências. 

Numa área construída de aproximadamente 650 m
2
, o posto médico conta com 

cinco consultórios médicos, cinco gabinetes odontológicos, um laboratório de 

análises clínicas, um setor de fisioterapia, uma enfermaria com vinte leitos e um 

setor administrativo com diversas subdivisões. As atividades funcionam em horário 

comercial. Há um regime de pronto atendimento médico e odontológico que funciona 

ininterruptamente em regime de plantão. 

O posto médico conta em seus quadros com trinta oficiais, sendo 90% na atividade 

fim e 10% na atividade meio, e quarenta e cinco graduados entre subtenentes, 

sargentos, cabos e soldados, realizando apoio na atividade fim e administrativo. 

Quadro 6: Quantidade de Oficiais na atividade fim 

Seção / Setor 
Oficiais na atividade fim 

De carreira Temporário Total 

Seção de Medicina 6 5 11 

Seção de Odontologia 2 6 8 

Seção de Farmácia e 
Bioquímica 

1 3 4 

Setor de Fisioterapia 0 3 3 

Total 9 17 26 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 
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No tópico a seguir é feita a caracterização da amostra geral dos usuários 

respondentes. 

5.2 Caracterização da amostra geral 

A amostra geral é composta por 366 usuários do posto médico que responderam e 

devolveram os questionários válidos. O Gráfico 1 mostra a distribuição desses 

usuários pelas Seções/setor, sendo 42,3% da Seção de Medicina, 36,9% da Seção 

de Odontologia, 9,8% Seção de Farmácia e Bioquímica e 10,9% do Setor de 

Fisioterapia. 

Gráfico 1 - Distribuição da amostra geral, por Seção/Setor 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Nota-se que o tipo de usuários do posto médico que compõem a amostra geral, é 

formado por componentes de quase todos os segmentos, apenas os pensionistas 

não se encontram representados, conforme mostra o Gráfico 2. 

Os militares do posto de oficial superior até os alunos do Curso de Formação de 

Sargentos (CFS) representam um total de 75,7% de usuários respondentes da 

amostra, isso se deve ao fato de ser o maior segmento da população-alvo. Os 

servidores civis representam 4,6% e os dependentes 19,7% da amostra. Ressalta-se 

que dos militares respondentes 95,3% são da ativa e 4,7% inativos, quanto aos 

servidores civis todos os 17 são da ativa. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos usuários por tipos de vínculos 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Como se pode analisar no Gráfico 3, que ilustra a distribuição da faixa etária, as 

faixas com maiores concentração de respondentes vão de 30 a 39 e 40 a 49 anos, 

ambas correspondem a 63,9% da amostra, em seguida encontram-se os 

respondentes da faixa entre 18 a 29 anos, que respondem por 24,9% da amostra, já 

as faixas que vão de 50 a 59 anos (10,1%) e acima de 60 anos (1,1%). 

Gráfico 3 - Distribuição dos usuários por faixa etária 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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Nota-se no Gráfico 4, que a maior parte dos respondentes (72,4%) são casados, 

20,8% são solteiros, 4,1% união estável e 2,7% são divorciados ou viúvos. 

Gráfico 4 - Estado civil 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Observa-se que a maior parte dos usuários que responderam à pesquisa (72,4%) 

são do gênero masculino, contra 27,6 % do gênero feminino, conforme o Gráfico 5. 

Gráfico 5 - Distribuição dos usuários por gênero 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Quanto a escolaridade, verifica-se no Gráfico 6, que 49,2% dos respondentes 

possuem o 2º grau, 26,5% o nível superior,15,6% pós-graduação a nivel de 
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especialização, 2,2% mestrado, apena 1 respondente o doutorado, já os que tem o 

1º grau representa 6,3% da amostra. 

Gráfico 6 - Distribuição dos usuários por níveis de escolaridade 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

Como se pode analisar no Gráfico 7, que ilustra a distribuição dos respondentes 

quanto ao usou dos serviços do posto médico nos últimos 12 meses, nota-se que 

58,5% do total da amostra, responderam que usaram os serviços de uma a 5 vezes, 

23,4% usaram de 6 a 10 vezes, 10,2% usaram de 11 a 20 vezes e, 7,9% usaram os 

serviços mais de 20 vezes. 

Gráfico 7 - Uso dos serviços nos últimos 12 meses (durante o ano 2013) 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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O Gráfico 8 ilustra a distribuição dos respondentes quanto a opção em procurar, em 

primeiro lugar, o posto médico quando necessita dos serviços na área de saúde. 

Percebe-se que 76,5% dos respondentes sempre procuram, 20,2% às vezes 

procuram e 3,3% raramente procuram. 

Gráfico 8 - Opção na procura do posto médico quando necessita serviços 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 

5.3 Resultado da Análise Estatística 

A seguir é apresentada a análise dos resultados estatísticos da pesquisa, por 

seção/setor do posto médico. 

5.3.1 Resultado da Análise da Confiabilidade 

Na pesquisa, a confiabilidade do questionário composto pelas cinco dimensões foi 

verificada obtendo-se os resultados da Tabela 2, onde se verifica que apenas a 

dimensão tangibilidade da Seção de Farmácia e Bioquímica apresentou índice 

abaixo de 0,7, sendo considerada não adequada, todas as demais dimensões 

apresentaram índices aceitáveis, ou seja, igual ou acima de 0,7, o que demonstra a 

confiabilidade do método utilizado, segundo (HAIR Jr. et al. 2005b). 
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Tabela 2 – Coeficiente Alfa de Cronbach por Dimensão (Percepção dos usuários) 

Dimensão 
Seção de 
medicina 

Seção de 
odontologia 

Seção de 
Farmácia e 
Bioquímica 

Setor de 
Fisioterapia 

Tangibilidade 0,8187 0,8299 0,6330 0,8790 

Confiabilidade 0,8611 0,8942 0,7732 0,9410 

Atendimento 0,9020 0,9128 0,7808 0,9024 

Segurança 0,8729 0,9180 0,7615 0,9719 

Empatia 0,8880 0,9264 0,9108 0,9481 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.3.2 Resultado da Análise da Correlação Item-Total 

Na Tabela 3 são apresentados os índices de correlação item-total referentes as 

Seções e o Setor de Fisioterapia. Verifica-se que na Seção de Medicina a dimensão 

Tangibilidade o item 1 tem valor inferior a (0,5), e na Seção de Odontologia o item 5. 

Analisando-se e considerando simultaneamente o valor da Correlação Item-Total e o 

valor de alfa para a Dimensão Tangibilidade verifica-se que, caso o item (I1) desta 

Dimensão seja excluído do questionário, o valor de Alfa da Dimensão se elevará 

passando de (0,819) para (0,822), e na Seção de Odontologia se o item 5 for 

excluído o Alfa passara de (0,830) para (0,841). 

Destaca-se que o item com valor abaixo de 0,5, não necessariamente precisa ser 

imediatamente excluído do questionário, pois a Dimensão Tangibilidade em ambas 

as Seções apresenta um valor de alfa significativamente Muito Bom. Entretanto, se 

observou que tais itens não estão altamente correlacionados com os demais itens 

que compõem a Dimensão. 

Analisando-se os índices de correlação item-total referentes à Seção de Farmácia e 

Bioquímica e, considerando simultaneamente o valor de alfa para a Dimensão 

Tangibilidade apresentados na tabela 3, verifica-se que dos seis itens que compõem 

essa Dimensão, quatro (I1, I3, I5 e I6) apresentam valores abaixo de (0,5), sendo 

assim optou-se por desconsiderar esta Dimensão, excluindo-a. 

A Dimensão Confiabilidade na Seção de Farmácia e Bioquímica apresenta o item 9 

com valor abaixo de (0,5), se o item for excluído o valor de Alfa passara de (0,773) 
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para (0,799). A Dimensão Atendimento tem os itens 11 e 12 com valores abaixo de 

(0,5), se os itens forem excluídos do questionário, o valor de Alfa desta Dimensão 

sofrera uma redução passando de (0,781) para (0,778). 

A Dimensão Segurança também apresenta os itens 16 e 18 com valores abaixo de 

(0,5), se eles forem excluídos, o valor de Alfa passara de (0,761) para (0,811) e de 

(0,761) para (0,752) respectivamente. Optou-se por manter esses itens, já que essas 

Dimensões possuem Alfas com valores maiores que 0,7 e Intensidade da 

associação boa e muito boa (HAIR Jr. et al, 2005b, p. 200). 

No Setor de Fisioterapia não houve item (variável) com correlação baixa, ou seja, 

com valor inferior a 0,50, conforme a Tabela 3.  



 

Tabela 3 - Índices de correlação Item-total (Percepção dos usuários) 

Item 

Medicina Odontologia Farmácia Fisioterapia 

A
lf

a
 Alfa 

(item 
excluído) 

Corr 
Item-
Total 

A
lf

a
 Alfa 

(item 
excluído) 

Corr 
Item-
Total 

A
lf

a
 Alfa 

(item 
excluído) 

Corr 
Item-
Total 

A
lf

a
 Alfa 

(item 
excluído) 

Corr 
Item-
Total 

1 - Tem equipamentos conservados e modernos 

0
,8

1
9

 

0,822 0,439 

0
,8

3
0

 

0,801 0,611 

0
,6

3
3

 

0,587 0,371 

0
,8

7
9

 

0,884 0,562 

2 - As instalações físicas são visivelmente agradáveis 0,772 0,662 0,786 0,697 0,534 0,516 0,845 0,762 

3 - Os funcionários mantêm aparência e trajes bem cuidados 0,773 0,664 0,791 0,671 0,640 0,203 0,841 0,802 

4 - A limpeza das instalações está de acordo com o tipo de serviço Oferecido 0,765 0,716 0,780 0,748 0,533 0,570 0,834 0,893 

5 -Há facilidade no acesso às instalações 0,799 0,540 0,841 0,479 0,639 0,216 0,866 0,667 

6 - A área e quantidade de assentos para espera na recepção são suficientes 0,806 0,523 0,820 0,533 0,588 0,413 0,878 0,586 

7 - Presta seus serviços no horário marcado 

0
,8

6
1

 

0,847 0,658 

0
,8

9
4

 

0,888 0,705 

0
,7

7
3

 

0,786 0,463 

0
,9

4
1

 

0,932 0,839 

8 - Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes 0,831 0,691 0,841 0,827 0,568 0,827 0,914 0,888 

9 - O procedimento/atendimento é realizado corretamente na primeira vez 0,797 0,779 0,848 0,808 0,799 0,397 0,914 0,887 

10 - Presta seus serviços no prazo prometido 0,819 0,721 0,876 0,732 0,673 0,663 0,930 0,842 

11 - Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 

0
,9

0
2

 

0,895 0,685 

0
,9

1
3

 

0,910 0,697 

0
,7

8
1

 

0,778 0,441 

0
,9

0
2

 

0,902 0,661 

12 - Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 0,880 0,760 0,897 0,760 0,778 0,429 0,859 0,862 

13 - Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes 0,884 0,742 0,893 0,778 0,704 0,675 0,884 0,745 

14 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes 0,872 0,793 0,888 0,805 0,724 0,623 0,878 0,814 

15 - Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes 0,871 0,805 0,878 0,859 0,689 0,693 0,878 0,794 

16 - Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e o tratamento 

0
,8

7
3

 

0,863 0,660 

0
,9

1
8

 

0,912 0,755 

0
,7

6
1

 

0,811 0,328 

0
,9

7
2

 

0,966 0,917 

17 - O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes 0,810 0,794 0,874 0,868 0,506 0,886 0,955 0,959 

18 - Os funcionários são educados e corteses com os pacientes 0,834 0,736 0,888 0,839 0,752 0,466 0,965 0,921 

19 - Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços 0,838 0,729 0,898 0,800 0,670 0,634 0,965 0,920 

20 - Demonstram competência e conhecimento para responder os pacientes 

0
,8

8
8

 

0,873 0,685 

0
,9

2
6

 

0,908 0,824 

0
,9

1
1

 

0,890 0,789 

0
,9

4
8

 

0,921 0,942 

21 - Demonstram interesse e dão atenção individual aos pacientes 0,835 0,849 0,902 0,848 0,873 0,860 0,945 0,815 

22 - Os funcionários entendem as necessidades específicas dos pacientes 0,854 0,776 0,902 0,844 0,901 0,731 0,944 0,812 

23 - Funciona em horários convenientes para todos os seus usuários 0,891 0,638 0,929 0,733 0,898 0,779 0,940 0,839 

24 - No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido 0,864 0,733 0,908 0,823 0,892 0,767 0,930 0,895 

Fonte: Dados da pesquisa (2013)
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Na análise de correlação destaca-se que a Dimensão Tangibilidade referente à 

Seção de Farmácia e Bioquímica foi excluída do questionário por apresentar quatro 

itens com correlação Item-total abaixo de 0,5, além de apresentar coeficiente Alfa de 

Cronbach abaixo de 0,7, causando um baixo grau de confiabilidade (MALHOTRA, 

2006); (HAIR Jr. et al, 2005b). 

5.4 Resultado da percepção dos usuários sobre a qualidade por Dimensão 

São apresentadas na Tabela 4 as médias das percepções sobre as cinco dimensões 

da qualidade (tangibilidade, confiabilidade, atendimento, segurança e empatia) 

relativas ao posto médico em geral e às quatro unidades objeto de analise desse 

estudo. As afirmativas foram avaliadas pelos usuários, tendo como referência os 

valores que variam de 1 a 5, sendo 1 (discordo totalmente) e 5 (concordo 

totalmente). 

Observa-se que a média da Dimensão Tangibilidade da Seção de Medicina (4,00) 

está com valor inferior ao da média obtida pelo Posto Médico como um todo (4,10), 

sendo que as Seções de Odontologia, Farmácia e Bioquímica, e o Setor de 

Fisioterapia estão com valores superiores ao do posto. O resultado da Seção de 

Medicina mesmo estando abaixo da média do posto, demonstra que os usuários 

concordam parcialmente com as afirmativas. 

Na análise da Dimensão Confiabilidade apresentada na Tabela 4, verifica-se que a 

Seção de Medicina está com o valor (3,79), abaixo da média do Posto Médico como 

um todo (3,99), sendo que as Seções de Odontologia, Farmácia e Bioquímica e o 

Setor de Fisioterapia estão com valores acima da média do posto, isso demonstra 

que os usuários dessas duas secções e do setor avaliam os serviços prestados nos 

mesmos como de melhor qualidade do que os prestados pelo posto como um todo. 

Analisando-se os dados da Tabela 4, referente à Dimensão Atendimento, nota-se 

que as Seções de Medicina com (3,85) e Farmácia e Bioquímica com (3,98) tem 

média inferior ao do posto como um todo, sendo considerados pelos usuários como 

de qualidade inferior ao prestado pelo posto. A Seção de Odontologia e o Setor de 

Fisioterapia apresentaram médias superiores, portanto de qualidade superior ao que 

é prestada pelo posto médico. 
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Observa-se que de acordo com a Tabela 4, a Dimensão Segurança da Seção de 

Medicina é a única com valor inferior ao do posto como um todo, sendo seu valor 

(3,99), as demais seções e o setor, segundo a percepção dos seus usuários, 

apresentam qualidade superior, pois suas médias são superiores ao do posto 

médico. 

Verifica-se na Tabela 4 que a Dimensão Empatia apresenta duas seções, com valor 

médio inferior ao do posto médico (4,05), sendo estas seções Medicina com (3,82) e 

a Farmácia e Bioquímica com (3,97). A Seção de Odontologia e o Setor de 

Fisioterapia apresentam média superior, o que demonstra que seus usuários 

consideram os seus serviços de qualidade superior ao prestado pelo posto médico. 

Tabela 4 – Média das Dimensões por Unidade (Percepção dos usuários) 

 

Posto 

Médico 
Medicina Odontologia Farmácia Fisioterapia Geral 

Méd Méd Méd Méd Méd Méd 

Tangibilidade 4,10 4,00 4,14 4,12 4,32 4,145 

Confiabilidade 3,99 3,79 4,00 4,10 4,69 4,145 

Atendimento 4,03 3,85 4,09 3,98 4,59 4,127 

Segurança 4,22 3,99 4,31 4,42 4,70 4,335 

Empatia 4,05 3,82 4,16 3,97 4,65 4,150 

Geral 4,08 3,89 4,14 4,12 4,59  

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa as médias gerais das percepções dos usuários sobre os serviços 

prestados no posto como um todo, e particularmente nas seções e no setor, verifica-

se que apenas a Seção de Medicina apresenta uma média (3,89) com valor inferior 

ao do posto como um todo (4,08), o que se pode concluir que, de uma forma geral 

os serviços prestados pelo posto médico e por suas unidades, segundo a percepção 

dos usuários, são de boa qualidade. 

Na análise das médias gerais das dimensões verifica-se que a Segurança, com 

(4,335) é a melhor avaliada. Nos estudos de Griebeler (2006) na prestação de 

serviços fisioterapêuticos, Cabral (2007) no trabalho sobre o setor de internação de 

um hospital e Righi et al (2010) com o trabalho sobre o serviço público de saúde da 

família, chegou-se ao mesmo resultado quanto a dimensão segurança. Este 
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resultado está de acordo com Zeithaml e Bitner (2003), pois segundo esses autores 

“é provável que a dimensão segurança seja particularmente importante nos serviços 

em que os clientes percebem que há alto risco envolvidos, ou quando estão incertos 

quanto a sua habilidade para avaliar resultados.” 

A dimensão atendimento com (4,127) foi o que recebeu a menor avalição como um 

todo, entre as cinco avaliadas. O item que se destacou em todas as seções e setor 

está relacionado ao fato dos funcionários não atenderem imediatamente os 

pacientes. Esse resultado está em desacordo com os encontrados por Xavier (2013) 

no trabalho sobre a qualidade dos serviços ambulatoriais de saúde, Cabral (2007), 

Maciel (2008) qualidade nos serviços fisioterapêuticos e de reabilitação, em que 

essa dimensão ficou numa posição intermediária. 

A seguir são apresentados os resultados da pesquisa por unidade e dimensão, 

segundo a percepção dos usuários. 

5.5 Resultado da pesquisa por dimensão relativo as unidades 

Neste tópico são apresentadas as médias e o desvio-padrão das percepções dos 

usuários sobre os vinte e quatro itens das cinco dimensões da qualidade 

(tangibilidade – I1, I2, I3, I4, I5, I6), (confiabilidade – I7, I8, I9, I10), (atendimento – 

I11, I12, I13, I14, I15), (segurança – I16, I17, I18, I19) e (empatia – I20, I21, I22, I23, 

I24) relativas ao posto médico em geral e às quatro unidades. 

Os tipos e as quantidades de usuários que responderam aos questionários e que 

foram considerados válidos estão relacionados por unidade na Tabela 5. 

Tabela 5 – Tipo de usuários respondentes por unidade 

Seção / Setor 
Militares 

Dependentes 
Servidor 

Civil 
Total 

Oficiais Praças 

Medicina 28 90 31 6 155 

Odontologia 23 76 30 6 135 

Farmácia e Bioquímica 7 14 10 5 36 

Fisioterapia 8 31 1 0 40 

Total 66 211 72 17 366 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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A seguir, será descrito o resultado da pesquisa por unidade e por itens das 

dimensões conforme a percepção dos usuários. 

5.5.1 Resultados da pesquisa no Posto Médico 

Analisando-se os dados da Tabela 6, verifica-se que na Dimensão Tangibilidade do 

Posto Médico, no geral, a melhor avaliação (4,46) ocorreu no item que se refere a 

limpeza das instalações esta de acordo com os serviços oferecido, a pior avaliação 

(3,60) foi para o posto ter equipamentos conservados e modernos, portanto, os 

usuários consideram que os equipamentos da seção não são conservados e nem 

modernos, sendo que o item que apresentou o maior desvio-padrão (1,14) foi a área 

e a quantidade de assentos para espera na recepção. 

Tabela 6 - Descrição dos resultados do Posto Médico (Tangibilidade) 

Item Méd DP 

1-Tem equipamentos conservados e modernos 3,60 1,05 

2 - As instalações físicas são visivelmente agradáveis 3,96 0,98 

3 - Os funcionários mantêm aparência e trajes bem cuidados 4,42 0,92 

4 - A limpeza das instalações está de acordo com o tipo de serviço oferecido 4,46 0,84 

5 – Há facilidade no acesso às instalações 4,20 1,09 

6 - A área e quantidade de assentos para espera na recepção são suficientes 3,94 1,14 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

De acordo com a Tabela 7, verifica-se que na Dimensão Confiabilidade do Posto 

Médico, a melhor avaliação (4,08) ocorreu em “Presta seus serviços no prazo 

prometido”, e o item com a menor avaliação (3,81) ocorreu em “Presta seu serviços 

no horário marcado”, esse mesmo item apresentou o maior desvio-padrão (1,19). 

Tabela 7 - Descrição dos resultados do Posto Médico (Confiabilidade) 

Item Méd DP 

7 - Presta seus serviços no horário marcado 3,81 1,19 

8 - Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes 4,07 1,13 

9 - O procedimento/atendimento é realizado corretamente na primeira vez 4,01 1,05 

10 - Presta seus serviços no prazo prometido 4,08 1,03 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Analisando-se os dados da Tabela 8, verifica-se que na Dimensão Atendimento no 

Posto Médico, a melhor avaliação (4,14) ocorreu no item que se referente aos 

“Funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes”, a menor avaliação 

(3,74) ocorreu no item “Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes”, 

esse item também foi o que apresentou o maior desvio-padrão (1,14). 

Tabela 8 - Descrição dos resultados do Posto Médico (Atendimento) 

Item Méd DP 

11 - Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 4,13 1,01 

12 - Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 4,09 1,08 

13 - Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes 3,74 1,14 

14 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes 4,14 1,06 

15 - Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes 4,04 1,02 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Verifica-se na Tabela 9, que na Dimensão Segurança do Posto Médico, a melhor 

avaliação (4,39) ocorreu em “Os Funcionários são educados e corteses com os 

pacientes”, e a menor avaliação (4,05) ocorreu em “Os pacientes sentem-se seguros 

em utilizar os serviços”, esse item junto com “O comportamento dos funcionários 

transmite confiança aos pacientes”, apresentaram o maior desvio-padrão (1,05). 

Tabela 9 - Descrição dos resultados do Posto Médico (Segurança) 

Item Méd DP 

16 - Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e o tratamento 4,32 0,91 

17- O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes 4,14 1,05 

18 - Os funcionários são educados e corteses com os pacientes 4,39 0,92 

19 - Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços 4,05 1,05 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Observando-se a Tabela 10, verifica-se que na Dimensão Empatia do Posto Médico, 

o item com a melhor avaliação (4,31) ocorreu “No posto médico, geralmente, sou 

bem atendido”, sendo que a menor avaliação (3,77) ocorreu no item “Funciona em 

horários convenientes para todos os seus usuários”, esse mesmo item foi o que 

apresentou o maior desvio-padrão (1,25). 
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Tabela 10 - Descrição dos resultados do Posto Médico (Empatia) 

Item Méd DP 

20 - Demonstram competência e conhecimento para responder os pacientes 4,10 1,01 

21 - Demonstram interesse e dão atenção individual aos pacientes 4,05 1,09 

22 - Os funcionários entendem as necessidades específicas dos pacientes 4,01 1,03 

23 - Funciona em horários convenientes para todos os seus usuários 3,77 1,25 

24 - No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido 4,31 0,97 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa o resultado das médias por dimensão, em função dos tipos de 

usuários, verifica-se que o segmento dos servidores civis com (4,27) é o que melhor 

avalia os serviços prestados no posto médico, e os dependentes são os que 

consideram como de menor qualidade, quando se analisa entre os militares, verifica-

se que os oficiais com (4,15) é o segmento que melhor avalia os serviços, conforme 

Tabela 11. 

Tabela 11 – Resultado das Dimensões do Posto Medico por tipo de usuários 

Dimensão 
Militares 

Dependentes Servidor Civil 
Oficiais Praças 

Tangibilidade 4,07 4,15 3,95 4,19 

Confiabilidade 4,16 3,96 3,86 4,25 

Atendimento 4,05 4,05 3,85 4,34 

Segurança 4,33 4,22 4,13 4,32 

Empatia 4,15 4,05 3,92 4,26 

Geral 4,15 4,09 3,94 4,27 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.5.2 Resultados da pesquisa na Seção de Medicina 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 12, verifica-se que na Dimensão 

Tangibilidade da Seção de Medicina a melhor avaliação (4,35) ocorreu no item que 

se referente a “facilidade no acesso às instalações (escadas não escorregadias, 

rampas)”, e a pior avaliação (3,21) ocorreu em “a Seção tem equipamentos 

conservados e modernos”, sendo assim, os usuários consideram que os 

equipamentos da seção não são conservados e nem modernos. O maior desvio-

padrão (1,12) foi ”A área e a quantidade de assentos para espera na recepção.” 
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Tabela 12 - Descrição dos resultados da Seção de Medicina (Tangibilidade) 

Item Méd DP 

1 - Tem equipamentos conservados e modernos 3,21 1,07 

2 - As instalações físicas são visivelmente agradáveis 3,81 1,03 

3 - Os funcionários mantêm aparência e trajes bem cuidados 4,24 0,98 

4 - A limpeza das instalações está de acordo com o tipo de serviço Oferecido 4,34 0,89 

5 – Há facilidade no acesso às instalações 4,35 0,89 

6 - A área e quantidade de assentos para espera na recepção são suficientes 4,05 1,12 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Na análise dos valores da Dimensão Confiabilidade apresentado na Tabela 13, 

verifica-se que a maior avaliação (3,98) ocorreu em “O pessoal presta seus serviços 

no prazo prometido”, enquanto que a menor média (3,50) ocorreu em “O pessoal 

presta os serviços no horário marcado”. Esse item foi o que teve maior variação 

entre todos desta Dimensão, apresentando um desvio-padrão de (1,20). 

Tabela13 - Descrição dos resultados da Seção de Medicina (Confiabilidade) 

Item Méd DP 

7 - Presta seus serviços no horário marcado 3,50 1,20 

8 - Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes 3,81 1,16 

9 - O procedimento/atendimento é realizado corretamente na primeira vez 3,88 1,01 

10 - Presta seus serviços no prazo prometido 3,98 1,03 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Em relação a Dimensão Atendimento, conforme apresentado na Tabela 14, a maior 

média (4,01) ocorreu em “O pessoal mantem correto e sempre atualizados os dados 

dos pacientes”, enquanto que a menor média (3,54) ocorreu em “Os funcionários 

atendem imediatamente os pacientes.” Esse item também apresentou a maior 

variação entre todos desta Dimensão, apresentando um desvio-padrão de (1,14). 

Tabela 14 - Descrição dos resultados da Seção de Medicina (Atendimento) 

Item Méd DP 

11 - Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 4,01 1,03 

12 - Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 3,88 1,06 

13 - Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes 3,54 1,14 

14 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes 3,94 1,13 

15 - Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes 3,88 1,01 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Na analise dos dados da Dimensão Segurança apresentada na Tabela 15, verifica-

se que a melhor avaliação foi para “Os funcionários são educados e corteses com os 

pacientes”, com (4,21), e a menor média ocorreu em “Os pacientes sentem-se 

seguros em utilizar os serviços do Posto Médico”, com (3,77), sendo que o maior 

desvio-padrão ocorreu nesse mesmo, com (1,08). 

Tabela 15 - Descrição dos resultados da Seção de Medicina (Segurança) 

Item Méd DP 

16 - Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e o tratamento 4,14 0,91 

17 - O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes 3,83 1,06 

18 - Os funcionários são educados e corteses com os pacientes 4,21 1,00 

19 - Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços 3,77 1,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Conforme apresentado na Tabela 16, na Dimensão Empatia da Seção de Medicina a 

maior média ocorreu em “Geralmente sou bem atendido”, com (4,15). Quanto a 

menor média foi apresentada em “Funciona em horários convenientes para todos os 

seus usuários”, com (3,52), sendo que esse item também apresentou o maior 

desvio-padrão (1,27). 

Tabela 16 - Descrição dos resultados da Seção de Medicina (Empatia) 

Item Méd DP 

20 - Demonstram competência e conhecimento para responder os pacientes 3,82 1,04 

21 - Demonstram interesse e dão atenção individual aos pacientes 3,81 1,11 

22 - Os funcionários entendem as necessidades específicas dos pacientes 3,79 1,02 

23 - Funciona em horários convenientes para todos os seus usuários 3,52 1,27 

24 - No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido 4,15 0,96 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa na Tabela 17 o resultado das médias por dimensão, em função 

dos tipos de usuários da Seção de Medicina, verifica-se que os servidores civis com 

(4,21) é o segmento que melhor avalia a qualidade dos serviços prestados, e os 

dependentes como de menor qualidade, quando se analisa entre os militares, 

verifica-se que os oficiais com (3,96) é o segmento que melhor avalia os serviços. 
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Tabela 17 – Resultado das Dimensões da Seção de Medicina por tipo de usuários 

Dimensão 
Militares 

Dependentes Servidor Civil 
Oficiais Graduados 

Tangibilidade 4,05 4,03 3,83 4,08 

Confiabilidade 3,90 3,72 3,84 4,17 

Atendimento 3,92 3,84 3,74 4,33 

Segurança 4,04 3,97 3,93 4,29 

Empatia 3,88 3,79 3,78 4,20 

Geral 3,96 3,87 3,82 4,21 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.5.3 Resultados da pesquisa na Seção de Odontologia 

Na analise da Dimensão Tangibilidade da Seção de Odontologia apresentada na 

Tabela 18, verifica-se que a maior média (4,54) foi referente aos “funcionários 

mantêm aparência e trajes bem cuidados”, enquanto que a menor média (3,79) 

ocorreu no item referente a facilidade no acesso às instalações (escadas não 

escorregadias, rampas), isso pode ser justificado pelo fato dos cinco gabinetes 

odontológicos existentes, quatro ficam no 2º andar do prédio, onde o acesso é por 

uma escada íngreme, não havendo rampa de acesso. Esse mesmo item foi o que 

teve a maior variação, apresentando um desvio-padrão de (1,32)". 

Tabela 18 - Descrição dos resultados da Seção de Odontologia (Tangibilidade) 

Item Méd DP 

1 - Tem equipamentos conservados e modernos 3,93 0,97 

2 - As instalações físicas são visivelmente agradáveis 4,16 0,92 

3 - Os funcionários mantêm aparência e trajes bem cuidados 4,54 0,90 

4 - A limpeza das instalações está de acordo com o tipo de serviço oferecido 4,53 0,84 

5 – Há facilidade no acesso às instalações 3,79 1,32 

6 - A área e quantidade de assentos para espera na recepção são suficientes 3,86 1,17 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Conforme apresentado na Tabela 19, na análise dos valores da Dimensão 

Confiabilidade da Seção de Odontologia, verifica-se que a maior avaliação (4,19) 

ocorreu em “Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes”, 

enquanto que a menor média (3,86) ocorreu em “O pessoal presta os serviços no 

horário marcado”. Esse item foi o que teve maior variação entre todos desta 

Dimensão, apresentando um desvio-padrão de (1,20). 
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Tabela 19 - Descrição dos resultados da Seção de Odontologia (Confiabilidade) 

Item Méd DP 

7 - Presta seus serviços no horário marcado 3,86 1,20 

8 - Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes 4,19 1,12 

9 - O procedimento/atendimento é realizado corretamente na primeira vez 3,93 1,16 

10 - Presta seus serviços no prazo prometido 4,01 1,08 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Na análise de Dimensão Atendimento na Seção de Odontologia, conforme 

apresentado na Tabela 20, a melhor avaliação (4,17) foi para “Os funcionários estão 

sempre dispostos a ajudar os pacientes”, já o de menor valor (3,90) ocorreu em “Os 

funcionários atendem imediatamente os pacientes”, e o maior desvio-padrão (1,14) 

em “Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados”. 

Tabela 20 - Descrição dos resultados da Seção de Odontologia (Atendimento) 

Item Méd DP 

11 - Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 4,13 1,08 

12 - Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 4,13 1,14 

13 - Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes 3,90 1,07 

14 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes 4,17 1,06 

15 - Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes 4,10 1,01 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Verifica-se na Tabela 21, que na Dimensão Segurança da Seção de Odontologia o 

item melhor avaliado (4,47) foi “Os funcionários são educados e corteses com os 

pacientes”, sendo que a menor média (4,17) ocorreu em “Os pacientes sentem-se 

seguros em utilizar os serviços”, o maior desvio-padrão (1,06) em “O comportamento 

dos funcionários transmite confiança aos pacientes”. 

Tabela 21 - Descrição dos resultados da Seção de Odontologia (Segurança) 

Item Méd DP 

16 - Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e o tratamento 4,34 0,96 

17 - O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes 4,27 1,06 

18 - Os funcionários são educados e corteses com os pacientes 4,47 0,88 

19 - Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços 4,17 1,03 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Observando-se a Tabela 22, verifica-se que na Dimensão Empatia da Seção de 

Odontologia a maior média (4,39) ocorreu em “Geralmente sou bem atendido”. 

Quanto a menor média (3,90) foi apresentada no item “Funciona em horários 

convenientes para todos os seus usuários”, sendo que esse item também 

apresentou o maior desvio-padrão (1,23). 

Tabela 22 - Descrição dos resultados da Seção de Odontologia (Empatia) 

Item Méd DP 

20 - Demonstram competência e conhecimento para responder os pacientes 4,27 0,94 

21 - Demonstram interesse e dão atenção individual aos pacientes 4,16 1,06 

22 - Os funcionários entendem as necessidades específicas dos pacientes 4,10 1,08 

23 - Funciona em horários convenientes para todos os seus usuários 3,90 1,23 

24 - No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido 4,39 0,97 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa o resultado das médias por dimensão, em função dos tipos de 

usuários da Seção de Odontologia, verifica-se que os servidores civis com (4,36) é o 

segmento que melhor avalia a qualidade dos serviços prestados, e os dependentes 

como de menor qualidade, quando se analisa entre os militares, verifica-se que os 

oficiais com (4,28) é o segmento que melhor avalia os serviços, conforme Tabela 23. 

Tabela 23 – Resultado das Dimensões da Seção de Odontologia por tipo de usuários 

Dimensão 
Militares 

Dependentes Servidor Civil 
Oficiais Praças 

Tangibilidade 4,09 4,02 3,97 4,39 

Confiabilidade 4,25 3,99 3,78 4,29 

Atendimento 4,16 4,12 3,87 4,43 

Segurança 4,56 4,30 4,14 4,33 

Empatia 4,36 4,17 3,95 4,37 

Geral 4,28 4,12 3,94 4,36 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.5.4 Resultados da pesquisa na Seção de Farmácia e Bioquímica 

A Dimensão Tangibilidade foi excluída do questionário da Seção de Farmácia e 

Bioquímica por apresentar baixa confiabilidade e consistência interna conforme os 
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dados apresentados na Tabela 24, verifica-se que na Dimensão Confiabilidade da 

Seção de Farmácia e Bioquímica, o item que apresentou a melhor avaliação (4,23) 

foi “O pessoal presta os serviços no horário marcado”, sendo que a menor avaliação 

(3,97) ocorreu em “O pessoal demonstra sincero interesse em resolver os problemas 

dos pacientes”, esse item também apresentou o maior desvio-padrão (1,01). 

Tabela 24 - Descrição dos resultados da Seção de Farmácia e Bioquímica (Confiabilidade) 

Item Méd DP 

7 - Presta seus serviços no horário marcado 4,09 0,95 

8 - Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes 3,97 1,01 

9 - O procedimento/atendimento é realizado corretamente na primeira vez 4,09 0,82 

10 - Presta seus serviços no prazo prometido 4,23 0,94 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Na Dimensão Atendimento na Seção de Farmácia e Bioquímica, conforme os dados 

apresentados na Tabela 25, dois itens tiveram as maiores médias (4,34), sendo 

“Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes e Informam ao 

usuário exatamente quando os serviços serão executados”, já o de menor valor 

(3,37) ocorreu em “Os funcionários atendem imediatamente os pacientes”, esse item 

também apresentou o maior desvio-padrão da Dimensão (1,19). 

Tabela 25 - Descrição dos resultados da Seção de Farmácia e Bioquímica (Atendimento) 

Item Méd DP 

11 - Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 4,34 0,59 

12 - Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 4,34 0,80 

13 - Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes 3,37 1,19 

14 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes 4,17 0,79 

15 - Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes 3,69 1,11 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Conforme os dados apresentados na Tabela 26, na Dimensão Segurança da Seção 

de Farmácia e Bioquímica o item melhor avaliado (4,60) foi “Os pacientes são 

informados sobre seu estado de saúde e o tratamento”, e a menor média (4,23) 

ocorreu em “Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços”, esse mesmo 

item apresentou o maior desvio-padrão (0,88). 
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Tabela 26 - Descrição dos resultados da Farmácia e Bioquímica (Segurança) 

Item Méd DP 

16 - Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e o tratamento 4,60 0,69 

17 - O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes 4,37 0,77 

18 - Os funcionários são educados e corteses com os pacientes 4,46 0,66 

19 - Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços 4,23 0,88 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Na Dimensão Empatia da Seção de Farmácia e Bioquímica, conforme os dados da 

Tabela 27, verifica-se que a maior média (4,20) ocorreu em “Geralmente sou bem 

atendido”, sendo que a menor média (3,57) foi apresentada no item “Funciona em 

horários convenientes para todos os seus usuários”, esse item também apresentou o 

maior desvio-padrão (1,27). 

Tabela 27 - Descrição dos resultados da Seção de Farmácia e Bioquímica (Empatia) 

Item Méd DP 

20 - Demonstram competência e conhecimento para responder os pacientes 4,06 0,91 

21 - Demonstram interesse e dão atenção individual aos pacientes 4,03 1,01 

22 - Os funcionários entendem as necessidades específicas dos pacientes 3,97 0,86 

23 - Funciona em horários convenientes para todos os seus usuários 3,57 1,27 

24 - No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido 4,20 1,02 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa o resultado das médias por dimensão, em função dos tipos de 

usuários da Seção de farmácia e Bioquímica, verifica-se que o segmentos dos 

servidores civis e dos dependentes tem as percepções muito próximas sobre a 

qualidade dos serviços prestados, quando se analisa entre os militares, verifica-se 

que os oficiais é o segmento que melhor avalia os serviços, conforme a Tabela 28. 
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Tabela 28 – Resultado das Dimensões da Seção de Farmácia por tipo de usuários 

Dimensão 
Militares 

Dependentes Servidor Civil 
Oficiais Praças 

Tangibilidade Excluída 

Confiabilidade 4,21 3,87 4,10 4,30 

Atendimento 3,91 3,79 4,08 4,24 

Segurança 4,46 4,18 4,65 4,35 

Empatia 4,11 3,64 4,20 4,20 

Geral 4,17 3,87 4,26 4,27 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.5.5 Resultados da pesquisa no Setor de Fisioterapia 

De acordo com os dados da Tabela 29, verifica-se que na Dimensão Tangibilidade 

do Setor de Fisioterapia, a maior média (4,73) ocorreu no item que se referente a 

“facilidade no acesso às instalações (escadas não escorregadias, rampas)”, e a 

menor média (3,83) ocorreu no item referente a “Seção ter equipamentos 

conservados e modernos”, sendo que o maior desvio-padrão (1,01) ocorreu nos 

itens referentes a “Seção ter equipamentos conservados e modernos, e as 

instalações físicas são visivelmente agradáveis”. 

Tabela 29 - Descrição dos resultados do Setor de Fisioterapia (Tangibilidade) 

Item Méd DP 

1 - Tem equipamentos conservados e modernos 3,83 1,01 

2 - As instalações físicas são visivelmente agradáveis 4,00 1,01 

3 - Os funcionários mantêm aparência e trajes bem cuidados 4,70 0,79 

4 - A limpeza das instalações está de acordo com o tipo de serviço oferecido 4,70 0,69 

5 – Há facilidade no acesso às instalações 4,73 0,64 

6 - A área e quantidade de assentos para espera na recepção são suficientes 3,95 0,99 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Na análise dos valores da Dimensão Confiabilidade do Setor de Fisioterapia, 

apresentados na Tabela 30, verifica-se que a maior avaliação (4,80) ocorreu em 

“Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes”, enquanto 

que a menor média (4,60) ocorreu em “O pessoal presta seus serviços no prazo 

prometido”, esse item foi o que apresentou o maior desvio-padrão (0,81). 
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Tabela 30 - Descrição dos resultados do Setor de Fisioterapia (Confiabilidade) 

Item Méd DP 

7 - Presta seus serviços no horário marcado 4,68 0,66 

8 - Demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes 4,80 0,72 

9 - O procedimento/atendimento é realizado corretamente na primeira vez 4,68 0,80 

10 - Presta seus serviços no prazo prometido 4,60 0,81 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Conforme a Tabela 31, na Dimensão Atendimento do Setor de Fisioterapia, a maior 

média (4,78) ocorreu no item “Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os 

pacientes”, enquanto que a menor média (4,43) ocorreu em “Os funcionários 

atendem imediatamente os pacientes”, e o maior desvio-padrão (0,99) ocorreu em 

”Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados”. 

Tabela 31 - Descrição dos resultados do Setor de Fisioterapia (Atendimento) 

Item Méd DP 

11 - Mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 4,45 0,85 

12 - Informam ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 4,53 0,99 

13 - Os funcionários atendem imediatamente seus pacientes 4,43 0,87 

14 - Os funcionários estão sempre dispostos a ajudar os pacientes 4,78 0,62 

15 - Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes 4,75 0,67 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 32, na Dimensão Segurança do 

Setor de Fisioterapia, o item melhor avaliado (4,75) foi “Os funcionários são 

educados e corteses com os pacientes”, e a menor média (4,65) ocorreu em “Os 

pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços”. O maior desvio-padrão (0,78) 

ocorreu em dois itens “O comportamento dos funcionários transmite confiança aos 

pacientes” e “Os funcionários são educados e corteses com os pacientes”. 

Tabela 32 - Descrição dos resultados do Setor de Fisioterapia (Segurança) 

Item Méd DP 

16 - Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e o tratamento 4,68 0,76 

17 - O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes 4,73 0,78 

18 - Os funcionários são educados e corteses com os pacientes 4,75 0,78 

19 - Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços 4,65 0,77 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Na Dimensão Empatia do Setor de Fisioterapia, de acordo com os dados da Tabela 

33, a maior média (4,78) ocorreu em “Geralmente sou bem atendido”, e a menor 

média foi apresentada no item “Funciona em horários convenientes para todos os 

seus usuários”, sendo que o maior desvio-padrão (0,86) ocorreu em “Demonstram 

interesse e dão atenção individual aos pacientes”. 

Tabela 33 - Descrição dos resultados do Setor de Fisioterapia (Empatia) 

Item Méd DP 

20 - Demonstram competência e conhecimento para responder os pacientes 4,70 0,79 

21 - Demonstram interesse e dão atenção individual aos pacientes 4,65 0,86 

22 - Os funcionários entendem as necessidades específicas dos pacientes 4,63 0,74 

23 - Funciona em horários convenientes para todos os seus usuários 4,48 0,85 

24 - No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido 4,78 0,77 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa os dados da Tabela 34, que apresenta o resultado das médias 

por dimensão, em função dos tipos de usuários do Setor de Fisioterapia, verifica-se 

que o segmento dos servidores civis não usou os serviços do setor, quando se 

analisa entre os militares, verifica-se que as Praças com (4,60) é o segmento que 

melhor avalia os serviços, quando se analisa entre os três segmentos verifica-se que 

os dependentes foi o segmento que melhor avaliou os serviços, porém este fato 

deixa de ser representativo em função de, durante a pesquisa, apenas um 

dependente usou os serviços do Setor. 

Tabela 34 – Resultado das Dimensões do Setor de Fisioterapia por tipo de usuários 

Dimensão 
Militares 

Dependentes Servidor Civil 
Oficiais Praças 

Tangibilidade 4,15 4,35 4,67 

0 

Confiabilidade 4,78 4,65 5,00 

Atendimento 4,33 4,64 4,80 

Segurança 4,59 4,72 5,00 

Empatia 4,55 4,66 4,80 

Geral 4,48 4,60 4,85 0 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Quando se analisa de uma forma geral, o resultado sobre a qualidade dos serviços 

prestados, em função dos tipos de usuários, verifica-se que o segmentos dos 

servidores civis, é o que melhor avalia os serviços. Possivelmente esse funcionários 



106 

usam como referência os serviços prestados pelos SUS, já que segundo Brasil 

(2007) a assistência à saúde dos servidores civis, será prestada pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) e, de forma suplementar, pelo Serviço de Saúde do Exército. 

Ao comparar a qualidade dos serviços prestados pelo dois sistemas públicos, o 

servidor civil, considera os prestados pelo Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

como o de melhor qualidade e diferenciado dos prestados pelo SUS, o que se pode 

considerar em parte a afirmação de Munro (1994, apud Fadel, 2006) que a 

prestação de serviços realizada pelo poder público mantém, ainda, em foco a própria 

existência do serviço, deixando sua qualidade relegada ao segundo plano. 

O resultado da pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2012), onde 

para 61% dos entrevistados a qualidade do sistema público de saúde do País é 

“péssima” ou “ruim”, se refere ao sistema público civil, pois conforme resultado deste 

trabalho o posto médico de guarnição de Três Corações, de uma forma geral presta 

um serviço de boa ou muito boa qualidade ao seus usuários. 

O segmento dos dependentes é o que pior avalia os serviços prestados pelo posto 

médico de guarnição de Três Corações, pois mesmo fazendo parte da chamada 

“família militar”, a grande maioria entende que o pessoal da área de saúde deve 

voltar a sua atenção à sua atividade fim, ou seja, prestar apenas o serviço na área 

de saúde, pois é comum ouvir dos dependentes, que chegam ao posto médico para 

serem atendidos que, “o pessoal não deveria estar naquele momento participando 

de outras atividades”, como por exemplo de formaturas e treinamentos diversos, e 

sim estar no posto médico para atendê-los. 

Quando se analisa o resultado da qualidade dos serviços prestados, em função dos 

tipos de usuários, verifica-se que entre os militares, na grande maioria das vezes, o 

segmento dos oficiais é que melhor avalia os serviços. Esse ponto necessita um 

maior aprofundamento para se verificar quais são as razões para tal resultado. 

5.6 Resultados da pesquisa sobre a Qualidade e a Satisfação dos usuários 

Ao se levantar de uma forma geral, a qualidade dos serviços prestados nas 

Seções/Setor e no Posto Médico como um todo e, a satisfação com os serviços 

prestados no mesmo obteve-se os resultados descritos abaixo. 
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5.6.1 A Qualidade e a Satisfação Seção de Medicina 

A Tabela 35 apresenta a opinião dos usuários da Seção de Medicina, onde a maioria 

42,6% consideram a qualidade dos serviços prestados na Seção como boa e 41,9% 

avaliam com muito boa. Quanto ao posto médico no geral, 46,5% avaliam como 

muito boa e 41,3% avaliam como boa. 

Tabela 35 – Qualidade dos Serviços Seção de Medicina e Posto Médico 

Opção 
Seção de Medicina Posto Médico 

Quantidade % Quantidade % 

Muito Ruim 1 0,6 1 0,6 

Ruim 8 5,2 7 4,5 

Boa 66 42,6 64 41,3 

Muito Boa 65 41,9 72 46,5 

Excelente 15 9,7 11 7,1 

Total 155 100,0 155 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Quanto a satisfação com os serviços prestados na Seção de Medicina, a maioria 

66,5% estão satisfeitos, 16,8% muito satisfeitos e 12,3% parcialmente insatisfeito, 

conforme apresentado no Gráfico 9. 

Gráfico 9 – Satisfação com os Serviços da Seção de Medicina 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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5.6.2 A Qualidade e a Satisfação Seção Odontológica 

A Tabela 36 apresenta a opinião dos usuários da Seção de Odontologia onde 33,3% 

consideram a qualidade dos serviços prestados na Seção como boa, 37,0% avaliam 

com muito boa e 22,2% avaliam com Excelente. Quanto ao posto médico no geral, 

39,3% avaliam como muito boa, 35,6% como boa e 19,3% avaliam com Excelente. 

Tabela 36 – Qualidade dos Serviços da Seção de Odontologia e Posto Médico 

Opção 
Seção de Odontologia Posto Médico 

Quantidade % Quantidade % 

Muito Ruim 4 3,0 3 2,2 

Ruim 6 4,4 5 3,7 

Boa 45 33,3 48 35,6 

Muito Boa 50 37,0 53 39,3 

Excelente 30 22,2 26 19,3 

Total 135 100,0 135 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme apresentado no Gráfico 10, a maioria dos usuários (52,6%) estão 

satisfeitos, 23,0% muito satisfeitos e 11,1% parcialmente insatisfeito com os serviços 

prestados na Seção de Odontologia. 

Gráfico 10 – Satisfação com os Serviços da Seção de Odontologia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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5.6.3 A Qualidade e a Satisfação Seção de Farmácia e Bioquímica 

A Tabela 37 apresenta a opinião dos usuários da Seção de Farmácia e 

Bioquímica/Laboratório, onde a maioria 44,4% consideram a qualidade dos serviços 

prestados na Seção como muito boa e 38,9% avaliam com boa. Quanto ao posto 

médico no geral, 44,4% avaliam como boa e 36,1% como muito boa. 

Tabela 37 – Qualidade dos Serviços da Seção de Farmácia e Posto Médico 

Opção 
Seção de Farmácia Posto Médico 

Quantidade % Quantidade % 

Muito Ruim 0 0 0 0 

Ruim 3 8,3 2 5,6 

Boa 14 38,9 16 44,4 

Muito Boa 16 44,4 13 36,1 

Excelente 3 8,3 5 13,9 

Total 36 100,0 36 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Quanto a satisfação com os serviços prestados na Seção de Farmácia e Bioquímica, 

a maioria 61,1% estão satisfeito, 19,4% muito satisfeitos e 13,9% parcialmente 

insatisfeito, conforme apresentado no gráfico 11. 

Gráfico 11 – Satisfação com os Serviços de Farmácia e Bioquímica 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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5.6.4 A Qualidade e a Satisfação Setor de Fisioterapia 

A Tabela 38 apresenta a opinião dos usuários do Setor de Fisioterapia, onde a 

maioria 57,5% consideram a qualidade dos serviços prestados no Setor, como muito 

bom e 37,5% avaliam como excelente. Quanto ao posto médico no geral, 62,5% 

avaliam como muito boa e 22,5% como boa. 

Tabela 38 – Qualidade dos Serviços Setor de Fisioterapia e Posto Médico 

Opção 
Setor de Fisioterapia Posto Médico 

Quantidade % Quantidade % 

Muito Ruim 0 0 0 0 

Ruim 1 2,5 1 2,5 

Boa 1 2,5 9 22,5 

Muito Boa 23 57,5 25 62,5 

Excelente 15 37,5 5 12,5 

Total 40 100,0 40 100,0 

Fonte: dados da pesquisa 

Conforme apresentado no Gráfico 12, nota-se que quanto a satisfação com os 

serviços prestados no Setor de Fisioterapia, a maioria dos usuários (52,5%) estão 

muito satisfeitos, 25,0% satisfeitos e 20% extremamente satisfeito. 

Gráfico 12 – Satisfação com os Serviços Setor de Fisioterapia 

 

Fonte: dados da pesquisa (2013) 
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Após a analise sobre a opinião dos usuários sobre a qualidade dos serviços 

prestados nas seções/setor e no posto médico, de forma geral, e sobre a satisfação 

com os serviços prestados, no próximo item será descrito o resultado da analise dos 

Quartis. 

5.7 Resultados da Análise dos Quartis 

A seguir é apresentada a analise dos quartis segundo a percepção dos usuários, 

que foram classificados nos níveis de prioridades (crítica, alta, moderada e baixa). 

5.7.1 Resultados da Análise dos Quartis da Seção de Medicina 

O Quadro 7 apresenta o resultado da analise dos quartis para a Seção de Medicina, 

a partir da percepção dos respondentes, onde o item mais crítico com (3,21) 

encontra-se na dimensão tangibilidade. 

Quadro 7 – Analise dos quartis para a Seção de Medicina 

Prioridade 
Critica 

1º Quartil 

Item 1 7 23 13 19 22 

Média  3,21 3,50 3,52 3,54 3,77 3,79 

 

Prioridade 
Alta 

2º Quartil 

Item 2 8 21 20 17 9 

Média 3,81 3,81 3,81 3,82 3,83 3,88 

 

Prioridade 
Moderada 

3º Quartil 

Item 12 15 14 10 11 6 

Média 3,88 3,88 3,94 3,98 4,01 4,05 

 

Prioridade 
Baixa 

4º Quartil 

Item 16 24 18 3 4 5 

Média 4,14 4,15 4,21 4,24 4,34 4,35 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

A seguir são detalhados no quadro 8, os itens de “Prioridade Crítica” e “Prioridade 

Alta” do setor de Medicina, considerando os dados apresentados no quadro 7. 
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Quadro 8 - Prioridades Critica e Alta da Seção de Medicina 

1º Quartil (Prioridade Critica) 

Dimensão Item Descrição do item 

Tang 1 Refere-se à seção ter equipamentos conservados e modernos 

Conf 7 Prestar os serviços no horário marcado 

Emp 23 Funcionar em horários convenientes para todos os usuários 

Aten 13 Atendimento imediato dos pacientes pelos funcionários 

Seg 19 
Refere-se ao sentimento de segurança ao utilizar os serviços do 
setor 

Emp 22 Atender as necessidades específicas dos pacientes 

 

2º Quartil (Prioridade Alta) 

Dimensão Item Descrição do item 

Tang 2 Ter instalações físicas visivelmente agradáveis 

Conf 8 
Demonstrar sincero interesse em resolver os problemas dos 
pacientes 

Emp 21 Demonstrar interesse e dar atenção individual aos pacientes 

Emp 
20 Demonstrar que são competentes e que possuem conhecimento para 

responder as perguntas dos pacientes 

Seg 17 Transmitir confiança aos pacientes; 

Conf 9 Realizar os procedimentos corretamente na primeira vez 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.7.2 Resultados da análise dos Quartis da Seção de Odontologia 

O Quadro 9 apresenta o resultado da analise dos quartis para a Seção de 

Odontologia, onde o item mais crítico com (3,79) encontra-se na dimensão 

tangibilidade. 

Quadro 9 – Analise dos quartis para a Seção de Odontologia 

Prioridade 
Critica 

1º Quartil 

Item 5 6 7 13 23 1 

Média  3,79 3,86 3,86 3,90 3,90 3,93 

 

Prioridade 
Alta 

2º Quartil 

Item 9 10 15 22 11 12 

Média 3,93 4,01 4,10 4,10 4,13 4,13 

 

Prioridade 
Moderada 

3º Quartil 

Item 2 21 14 19 8 17 

Média 4,16 4,16 4,17 4,17 4,19 4,27 

 

Prioridade 
Baixa 

4º Quartil 

Item 20 16 24 18 4 3 

Média 4,27 4,34 4,39 4,47 4,53 4,54 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Baseando-se no quadro 9, descreve-se os itens de “Prioridade Crítica” e “Prioridade 

Alta” da Seção de Odontologia, conforme o quadro 10. 

Quadro 10 - Prioridades Critica e Alta da Seção de Odontologia 
1º Quartil (Prioridade Critica) 

Dimensão Item Descrição do item 

Tang 5 Facilidade do acesso aos consultórios odontológicos 

Tang 6 A área e a quantidade de assentos na recepção do Setor 

Conf 7 Prestar os serviços no horário marcado 

Atend 13 Atendimento imediato dos pacientes pelos funcionários 

Empa 23 Funcionar em horários convenientes para todos os usuários 

Tang 1 Ter equipamentos conservados e modernos 

   

2º Quartil (Prioridade Alta) 

Dimensão Item Descrição do item 

Conf 9 Realizar os procedimentos corretamente na primeira vez 

Conf 10 Prestar os serviços no prazo prometido 

Atend 15 Responder prontamente aos pacientes 

Empa 22 Atender as necessidades específicas dos pacientes 

Atend 11 Manter corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 

Atend 12 Informar ao usuário exatamente quando os serviços serão executado 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.7.3 Resultados da análise dos Quartis Seção de Farmácia e Bioquímica 

O Quadro 11 apresenta o resultado da analise dos quartis para a Seção de 

Farmácia e Bioquímica, onde o item mais crítico com (3,37) encontra-se na 

dimensão atendimento. 

Quadro 11 – Analise dos quartis para a Seção de Farmácia e Bioquímica. 

Prioridade 
Critica 

1º Quartil 

Item 13 23 15 8 22 

Média  3,37 3,57 3,69 3,97 3,97 

 

Prioridade 
Alta 

2º Quartil 

Item 21 20 7 9 14 

Média 4,03 4,06 4,09 4,09 4,17 

 

Prioridade 
Moderada 

3º Quartil  

Item 24 10 19 11 

Média 4,20 4,23 4,23 4,34 

 

Prioridade 
Baixa 

4º Quartil 

Item 12 17 18 16 

Média 4,34 4,37 4,46 4,60 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Baseando-se no quadro 11, os itens de “Prioridade Crítica” e “Prioridade Alta” da 

Seção de Farmácia e Bioquímica são apresentados no quadro 12. 

Quadro 12 - Prioridades Critica e Alta da Seção de Farmácia e Bioquímica 

1º Quartil (Prioridade Critica) 

Dimensão Item Descrição do item 

Atend 13 Atendimento imediato dos pacientes pelos funcionários 

Empa 23 Funcionar em horários convenientes para todos os usuários 

Atend 15 Responder prontamente aos pacientes 

Conf 8 
Demonstrar sincero interesse em resolver os problemas dos 
pacientes 

Empa 22 Atender as necessidades específicas dos pacientes 

   

2º Quartil (Prioridade Alta) 

Dimensão Item Descrição do item 

Emp 21 Demonstrar interesse e dar atenção individual aos pacientes 

Emp 20 
Demonstrar que são competentes e que possuem conhecimento para 
responder as perguntas dos pacientes 

Conf 7 Prestar os serviços no horário marcado 

Conf 9 Realizar os procedimentos corretamente na primeira vez 

Atend 14 Estar sempre dispostos a ajudar os pacientes. 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

5.7.4 Resultados da análise dos Quartis do Setor de Fisioterapia 

O resultado da analise dos quartis para o Setor de Fisioterapia é apresentado no 

Quadro 13 a partir da percepção dos respondentes, onde o item mais crítico com 

(3,83) encontra-se na dimensão tangibilidade. 

Quadro 13 – Analise dos quartis para o Setor de Fisioterapia. 

Prioridade 
Critica 

1º Quartil 

Item 1 6 2 13 11 23 

Média  3,83 3,95 4,00 4,43 4,45 4,48 

 

Prioridade 
Alta 

2º Quartil 

Item 12 10 22 19 21 7 

Média 4,53 4,60 4,63 4,65 4,65 4,68 

 

Prioridade 
Moderada 

3º Quartil 

Item 9 16 3 4 20 5 

Média 4,68 4,68 4,70 4,70 4,70 4,73 

 

Prioridade 
Baixa 

4º Quartil 

Item 17 15 18 14 24 8 

Média 4,73 4,75 4,75 4,78 4,78 4,80 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 
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Baseando-se no quadro 13, tem-se como prioridade critica e prioridade alta, os itens 

descritos no quadro 14. 

Quadro 14 - Prioridades Critica e Alta do Setor de Fisioterapia 
1º Quartil (Prioridade Critica) 

Dimensão Item Descrição do item 

Tang 1 Ter equipamentos conservados e modernos 

Tang 6 A área e a quantidade de assentos na recepção do Setor 

Tang 2 Ter as instalações físicas visivelmente agradáveis 

Atend 13 Atendimento imediato dos pacientes pelos funcionários 

Atend 11 Manter corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes 

Empa 23 Funcionar em horários convenientes para todos os usuários 

   

2º Quartil (Prioridade Alta) 

Dimensão Item Descrição do item 

Aten 12 Informar ao usuário exatamente quando os serviços serão executados 

Conf 10 Prestar os serviços no prazo prometido 

Empa 22 Atender as necessidades específicas dos pacientes 

Seg 19 Refere se ao sentimento de segurança ao utilizar os serviços do setor 

Empa 21 Demonstrar interesse e dar atenção individual aos pacientes 

Conf 7 Prestar os serviços no horário marcado 

Fonte: Dados da pesquisa (2013) 

Após a analise dos quartis sobre a percepção da qualidade dos serviços prestados 

nas seções, setor e no posto médico, de uma forma geral, no próximo capítulo serão 

feitas as considerações finais do trabalho. 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta seção, são feitas as conclusões do trabalho realizado com foco no objetivo 

geral de conhecer a percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços de 

assistência à saúde em regime ambulatorial, prestados no Posto Médico de 

guarnição do Exército Brasileiro localizado na cidade de Três Corações, Sul de 

Minas Gerais, para tanto se utilizando da Escala SERVPERF e a analise dos quartis. 

6.1 Conclusões 

Foi evidenciado na pesquisa que o Serviço de Saúde da Força Terrestre conta com 

uma estrutura hierarquizada de Organizações Militares de Saúde e Seções de 

Saúde de Organizações Militares, distribuídas ao longo de todo o território nacional 

para garantir o atendimento à Família Militar, servidores civis e seus dependentes, 

porém, os efeitos do cenário conjuntural da saúde, tem impactando o atendimento à 

família militar e dificultando o recrutamento e a permanência de Oficiais Médicos no 

Exército Brasileiro. 

Na analise dos resultados entre as unidades verifica-se que o setor de Fisioterapia 

foi o melhor avaliado, e a seção de Medicina recebeu a menor avaliação, 

concluindo-se que os serviços prestados pelo setor de fisioterapia é o de melhor 

qualidade segundo os usuários. 

Verifica-se que considerando os vinte e quatro itens das cinco dimensões de 

qualidade em serviços do Modelo SERVPERF, foi evidenciado que na dimensão 

Tangibilidade, segundo a opinião dos usuários da seção de Medicina e do setor de 

Fisioterapia, que o item com a menor avaliação foi “ter equipamentos conservados e 

modernos”. Na seção de Odontologia o item com a menor avaliação foi o acesso as 

instalações, conclui-se que os usuários tem dificuldades no acesso as instalações da 

seção de Odontologia, portanto os gestores devem atentar para os aspectos 

modernizar os equipamentos e facilitar o acesso. 

Destaca-se que na dimensão Confiabilidade os usuários apontaram com menor 

avaliação a prestação dos serviços no horário marcado, o pessoal demonstrar 

sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes e o pessoal presta seus 

serviços no prazo prometido. Na dimensão Atendimento o item que teve a menor 
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avaliação em todas as seções e setor foi os funcionários não atendem 

imediatamente os pacientes, portanto conclui-se que os usuários consideram que o 

prestador dos serviços não cumpre os horários e que os usuários esperam mais do 

que deveriam esperar para serem atendidos. 

Quanto a dimensão Segurança, em todas as seções e setor, a menor média ocorreu 

no item os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços, sendo assim, 

conclui-se que esse resultado evidencia uma possível falta de segurança dos 

usuários quanto aos serviços prestados, portanto os prestadores dos serviços 

necessitam aprimorar os procedimentos para que os usuários se sintam seguros 

quanto aos serviços prestados. 

Verifica-se que na dimensão Empatia o item com a menor avaliação foi referente ao 

funcionamento em horários convenientes para todos os seus usuários, portanto 

pode-se concluir que na opinião dos usuários o horário de funcionamento não esta 

conveniente e necessita de uma adequação as necessidades do público-alvo. 

Quando se analisa as médias gerais das percepções dos usuários sobre os serviços 

prestados no posto de uma forma geral, verifica-se que a dimensão Segurança 

(4,335) é a melhor avaliada, e a dimensão Atendimento (4,127) foi a que recebeu a 

menor avalição, portanto pode-se concluir que, de uma forma geral, os usuários 

sentem-se seguros com os serviços prestados pelo posto médico, porém não estão 

satisfeitos com o atendimento, pois consideram que esperam mais do que deveriam 

esperar para serem atendidos. 

Ao se levantar de uma forma geral, a qualidade e a satisfação com os serviços 

prestados na seção/setor e no posto médico como um todo, concluiu-se que a 

grande maioria dos usuários consideram a qualidade boa e muito boa, e quanto a 

satisfação estão satisfeitos e muitos satisfeitos, portanto o nível de qualidade tem 

levado os usuários a se sentirem muito satisfeitos com os serviços prestados. 

Quando se analisou os resultados das dimensões do posto médico, seções e o setor 

por tipos de usuários concluiu-se que na Seção de Medicina e de Odontologia os 

servidores civis são os mais satisfeitos com os serviços, e os dependentes os menos 

satisfeitos, quanto aos militares, os oficiais são os mais satisfeitos. Na Seção de 
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Farmácia e Bioquímica os servidores civis e os dependentes tem opiniões muito 

próximas sobre a satisfação com os serviços, quanto aos militares, os oficiais são os 

mais satisfeitos. No setor de Fisioterapia concluiu-se que entre os militares as 

praças são as mais satisfeitas com os serviços. 

Na analise dos quartis que apresentou, dentro de cada unidade, os resultados por 

itens, verificou-se que na seção de Medicina o item que apresentou a menor média, 

portanto de prioridade critica, ocorreu em “ter equipamentos conservados e 

modernos”. Na seção de Odontologia “a facilidade de acesso as instalações”, na 

seção de Farmácia e Bioquímica “o atendimento imediato dos pacientes” e no setor 

de Fisioterapia “ter equipamentos conservados e modernos”, conclui-se que os 

resultados das analises dos quartis confirmam os resultados apresentados pelo 

modelo SERVPERF. 

Portanto, conclui-se que o Posto Médico de Guarnição do Exército Brasileiro de Três 

Corações, de maneira geral, presta um serviço de qualidade ao seu público-alvo, 

porém com pontos que merecem uma atenção especial por parte dos gestores 

visando melhorar a qualidade dos serviços e aumentar o nível de satisfação dos 

usuários. 

6.2 Limitações da pesquisa e recomendações 

A pesquisa ficou limitada em função de ter sido aplicada apenas em um posto 

médico e em apenas uma época, como também, somente no segmento dos 

usuários, talvez se aplicando em outro posto médico e também no segmento dos 

gestores o resultado pode ser totalmente diferente, pois as realidades são diversas, 

como o número de usuários, a estrutura física e a motivação dos funcionários, 

dentre outros diversos fatores que podem contribuir, ou não, para a qualidade dos 

serviços prestados. 

Como sugestão para futuros trabalhos, destaca-se a pesquisa em outros postos 

médicos de guarnição e em outras organizações militares de saúde do Exército 

Brasileiro, com o mesmo questionário, para permitir comparações múltiplas dos 

resultados alcançados por esta dissertação, e também fazer a comparação com 
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outras instituições similares e em locais e regiões diferentes do Brasil. Isso se 

justifica considerando a falta de pesquisa na área da saúde militar. 

Também como sugestão para futuros trabalhos tem-se a de pesquisar os pontos 

encontrados nesta pesquisa tais como: os motivos que fazem com que o segmento 

dos oficiais perceba como de melhor qualidade os serviços que lhes são prestados; 

quais são os motivos que fazem com que o segmento dos dependentes considere 

de menor qualidade os serviços prestados, se há de fato diferenças entre os 

serviços prestados. 

Por fim, poderiam ser realizadas pesquisas mais aprofundadas nas organizações de 

saúde do setor publico como um todo, para se verifica a percepção dos usuários 

quanto a qualidade dos serviços prestados, buscando-se a melhoria dos mesmos.



 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

ALBRECHT, Karl; ZEMKE, Ron. Tradução Afonso Celso Cunha da Serra. Serviço ao 
cliente: a reinvenção da gestão do atendimento ao cliente. Rio de Janeiro: Campus, 
2002. 
 

ASUBONTENG P., MCCLEARY, K. J., Swan, J. E., SERVQUAL revisited: a critical 
reviewof service quality. Journal of Service Marketing 10(6), 62–81, 1996. 
 

BABAKUS E., BOLLER G. W. An empirical assessment of the SERVQUAL scale. J 
Bus Res 24, 253–268 (May). 1992. 
 

BARBETTA, Pedro A. Estatística aplicada às ciências sociais. Florianópolis: UFSC, 
2007. 
 

BERTO, Andreia Maria. Parceria Público-Privada na Gestão Hospitalar. 2008. 132 f. 
(Dissertação de Mestrado – Universidade Católica de Santos, Programa em Gestão de 
Negócios). 
 

BISPO JÚNIOR, José Patrício; MESSIAS, Kelly Leite Maia de. Sistemas de serviços 
de saúde: principais tipologias e suas Relações com o sistema de saúde 
brasileiro. Programa de Pós-graduação em Saúde Pública Universidade Estadual do 
Ceará Fortaleza – CE. Rev. Saúde. Com. 2005; 1(1): 79-89.  Disponível em: 
http://www.uesb.br/revista/rsc/v1/v1n1a10.pdf. Acesso em: 20 jul 2013. 
 

BOULDING W., KALRA A., STAELIN R., ZEITHAMLV. A dynamic process model of 
service quality: from expectations to behavioral intentions. J Mark Res 30, 7–27 
(February), 1993. 
 

BRASIL. LEI Nº 6.880, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1980. 
 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. PORTARIA N º 863, do 
COMANDANTE do EXÉRCITO, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2005. Estabelece critérios 
para a contribuição mensal obrigatória para a assistência médico-hospitalar dos 
militares, pensionistas e dependentes e dá outras providências. Brasília, 2005. 
 

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Departamento Geral de Pessoal. 
Normas de Avaliação da Excelência na Gestão de Recursos destinados à 
assistência à saúde da família militar. Brasília, 2008. 
 

_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria n º 878, de 28 de 
novembro de 2006. Aprova as Instruções Gerais para o Sistema de Assistência Médico-
Hospitalar aos Militares do Exército, Pensionistas Militares e seus Dependentes – 
SAMMED (IG 30-16) e dá outras providências. Disponível em: 
http://www.sgex.eb.mil.br/be_ostensivo/BE2006/be2006pdf/be49-06.pdf. Acesso em: 31 
mar 2013. 
 

_________. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria de Recursos 
Humanos – Portaria Normativa nº 1, de 27 de dezembro de 2007 - Estabelece 
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Federal - SIPEC sobre a assistência à saúde suplementar do servidor ativo, inativo, 
seus dependentes e pensionistas, e dá outras providências. 

120 

http://www.uesb.br/revista/rsc/v1/v1n1a10.pdf
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.880-1980?OpenDocument
http://www.sgex.eb.mil.br/be_ostensivo/BE2006/be2006pdf/be49-06.pdf.


121 

_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria nº 117-DGP, de 19 de 
maio de 2008a. Aprova as Instruções Reguladoras da Prestação de Assistência à Saúde 
Suplementar dos Servidores Civis do Exército Brasileiro - PASS (IR 30-57). 

 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria nº 422, de 19 de junho de 
2008b. Aprova as Instruções Gerais da Prestação de Assistência à Saúde Suplementar 
dos Servidores Civis do Exército Brasileiro - PASS - IG 30-18. 
 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria nº 726, de 7 de outubro 
de 2009a. Comandante do Exército. Define a oferta básica de atendimento, em tempo 
de paz, de especialidades e áreas de atuações médicas, farmacêuticas e odontológicas 
nas Organizações Militares de Saúde do Exército e dá outras providências. Disponível 
em:http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Oferta%20de%20atendimento%20em%20oms_726.pd
f. . Acesso em: 11 fev 2013. 
 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria nº 727, de 7 de outubro 
de 2009b. Aprova a classificação das organizações militares de saúde e dá outras 
providências. Disponível em: 
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Classificao%20das%20OMS_727.pdf. . Acesso em: 11 fev 
2013. 
 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria Nº 728, do Comandante 
do Exercito de 7 de outubro de 2009c. Aprovou as Instruções Gerais dos Postos 
Médicos de Guarnição (IG 10-86). Disponível em: 
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Novas%20Instru%C3%A7%C3%B5es%20P%20Med%20
Gu_728.pdf. Acesso em: 11 fev 2013. 
 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria nº 729, de 7 de outubro 
de 2009d. Dispõe sobre a reclassificação e a transformação de organizações militares 
de saúde e dá outras providências. Disponível em: 
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Reclassificao%20e%20transformao_%20OMS_729.pdf.. 
Acesso em 11 fev 2013. 
 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria Nº 279-DGP, de 11 de 
novembro de 2009e. Aprova as Instruções Reguladoras dos Postos Médicos de 
Guarnição (IR 30-86). Disponível em 
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/IR%20P%20Med.pdf. Acesso em: 31 mar 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Departamento Geral de Pessoal. 
Portaria nº 171-DGP, de 8 JUL 09. (Aprova as Áreas e Habilitações Técnicas de 
Interesse do Exército Destinadas a Oficiais e Sargentos do Serviço Técnico Temporário 
- SvTT). Brasília, 2009f. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Secretaria de Recursos 
Humanos – Portaria Normativa nº 3, de 30 de julho de 2009g. Estabelece orientações 
aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC 
sobre a assistência à saúde suplementar do servidor ativo, inativo, seus dependentes e 
pensionistas e dá outras providências. 

 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Departamento de Educação e Cultura 
do Exército. Edital do Concurso de Admissão e matrícula, em 2012, nos Cursos de 
Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro (CFO/ S SAU).Rio de 

http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Oferta%20de%20atendimento%20em%20oms_726.pdf.
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Oferta%20de%20atendimento%20em%20oms_726.pdf.
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Classificao%20das%20OMS_727.pdf.
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Novas%20Instru%C3%A7%C3%B5es%20P%20Med%20Gu_728.pdf.
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Novas%20Instru%C3%A7%C3%B5es%20P%20Med%20Gu_728.pdf.
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/Reclassificao%20e%20transformao_%20OMS_729.pdf.
http://dsau.dgp.eb.mil.br/docs/IR%20P%20Med.pdf


122 

Janeiro, 2011. Disponível em 
http://www.essex.ensino.eb.br/doc/PDF/CFO%2020112012/EDITAL%20CFO. Acesso 
em 20 Set 2013. 
 
_________. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Portaria nº 046 - DGP, de 27 de 
março de 2012 - Aprova as Normas Técnicas para a Prestação do Serviço Militar 
Temporário (EB30-N-30.009), 1ª Edição, 2012. 
 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Escola de Sargentos das Armas. 
Manual do Candidato ao Concurso de Admissão aos Cursos de Formação de 
Sargentos 2014-15. Três Corações, 2013a. Disponível em http://www.esa.ensino.eb.br. 
Acesso em 20 Set 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Escola de Formação Complementar 
do Exército. Edital do Concurso de Admissão 2013 para matrícula no Curso de 
Formação de Oficiais do Quadro Complementar e do Serviço de saúde (farmácia e 
odontologia) em 2014. Salvador, 2013b. Disponível em 
http://www.esfcex.ensino.eb.br/esfcex. Acesso em 20 Set 2013. 
 
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Escola de Saúde do Exército. Manual 
do candidato (a) Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde da área de 
medicina do exército concurso de admissão 2013. Rio de Janeiro, 2013c. Disponível 
http://www.essex.ensino.eb.br/MANUAL_DO_CANDIDATO_CFO_Sau_RETIFICADO.pdf.Ac
esso: em 20 Set 2013. 
 
BROWNING, H. C., SINGELMAN, J. The emergence of a service society. Springfield, 
1978. 
 
BROWN T.J., CHURCHILL G.A., PETER J. P. Improving the measurement of service 
quality.J Retailing 69, 127–139 (Spring). 1993. 
 
BRUYNE, Paul de. Dinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais: Os pólos da prática 
metodológica. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1991. 
 
CARMAN, J. M. Consumer perceptions of service quality: an assessment of the 
SERVQUAL dimensions. Journal of Retailing, 66, nr1, 1990 
 
CARVALHO, Gilson. Gasto com saúde no Brasil em 2009. Disponível em: 
http://observasaudesp.fundap.sp.gov.br/saude2/sus/Acervo/GS_Br_2009.doc. Acesso 
em: 15 Dez. 2013 
 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE versão 2.1: Subclasses, 
Estrutura, Seção, Divisões, Descrição. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE- 
SUBCLASSES%202.1. acesso em: 27 mar 2013. 

 
Confederação Nacional da Indústria (CNI) - IBOPE: retratos da sociedade brasileira: 
saúde pública –  Brasília: 2012. 
 
COSTA. M; Determinantes da qualidade percebida em serviços hospitalares. 
Dissertação. (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em 
Administração - Universidade Regional de Blumenau, Blumenau, 2010. 

http://www.esa.ensino.eb.br/
http://www.essex.ensino.eb.br/MANUAL_DO_CANDIDATO_CFO_Sau_RETIFICADO.pdf
http://observasaudesp.fundap.sp.gov.br/saude2/sus/Acervo/GS_Br_2009.doc
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE-%20SUBCLASSES%202.1
http://www.cnae.ibge.gov.br/estrutura.asp?TabelaBusca=CNAE_201@CNAE-%20SUBCLASSES%202.1


123 

COSTA, Juliana Martins Barbosa da Silva; FELISBERTO, Eronildo; BEZERRA, Luciana 
Caroline de Albuquerque; CESSE, Eduarda Ângela Pessoa; SAMICO, Isabella Chagas. 
Monitoramento do desempenho da gestão da vigilância em saúde: instrumento e 
estratégias de uso. Ciênc. saúde coletiva, vol.18, nº.5. Rio de Janeiro maio, 2013. 
 
CRONBACH, L. J. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika 
16: 297-334, 1951. 
 
CRONIN, J.J. & TAYLOR, S. A. Measuring service quality: a reexamination and 
extension. Journal of Marketing, v. 56 (3), July, p. 55-68, 1992. 
 

CRUZ. W. B. S. Análise dos níveis de satisfação dos usuários de um hospital 
privado. 2008. 118f. Dissertação (Mestrado em Administração em Serviços de 
Enfermagem e Saúde) Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2008. 
 

DAYANE, M. R. Gestão para qualidade em serviços de saúde pública: um estudo de 
caso sobre liderança situacional. 2006. 119f. Tese. (Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia). Doutor em Odontologia – Área de Concentração Odontologia em Saúde 
Coletiva, UFSC. Florianópolis. 
 

DUARTE, Carolina Costa Cinelli Pimentel. Avaliação da qualidade percebida em 
serviços: aplicação da escala ServQual em uma empresa brasileira de telefonia. 
Dissertação de Mestrado Profissionalizante do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Administração de Empresas. IBMEC, Rio de Janeiro, 2008. 
 

ELFRING, T. Service sector employment in advanced economies: a comparative 
analysis of its implications for economic growth .GowerPublishingCompanyLimited, 1988 
 

FADEL, M.A.V.Percepção da qualidade em serviços públicos de odontologia – um 
estudo de caso. 2006. 92f. Dissertação. (Programa de Pós-Graduação em 
Odontologia). Mestrado em Odontologia – Área de Concentração Odontologia em Saúde 
Coletiva, UFSC. Florianópolis. 
 

FADEL, M. A. V.; FILHO, I. R. Percepção da qualidade em serviços públicos de 
saúde: um estudo de caso. RAP — Rio de Janeiro 43(1):07-22, Jan./Fev. 2009. 
 

FERREIRA, Alex de Oliveira. Avaliação da qualidade percebida em cursos de 
educação a distância por meio do e-learning: aplicação do SERVQUAL nos 
programas de MBA do Senac Rio. Dissertação de Mestrado Profissionalizante do 
Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração de Empresas. IBMEC, Rio 
de Janeiro, 2009. 
 

FIGUEIREDO, Felipe Fragoso Nunes. O Médico e o Serviço de Saúde do Exército: 
ingresso e permanência na carreira. – Rio de Janeiro, 2010. (Trabalho de Conclusão de 
Curso de especialização – Escola de Saúde do Exército, Programa de Pós-Graduação 
em Aplicações Complementares às Ciências Militares). 
 
FREITAS, A. L. P.; MANHÃES, N. R. C. e COZENDEY, M. I. Emprego do SERVQUAL 
na Avaliação da Qualidade de Serviços de Tecnologia da Informação: uma análise 
experimental. XXVI ENEGEP - Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2006. 
 



124 

GIANESI, Irineu G. N.; CORREA, Henrique Luiz. Administração estratégica de 
serviços: operações para a satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1996. 
 

GONÇALVES, J.P. Desempenho Organizacional. In: Seminário Econômico nº 815, 
2002. 
 

GRÖNROOS, Christian. Service management and marketing: managing the moments of 
truth in service competition. Lexington :Lexington Books, 1990. 
 
GRÖNROOS, C. Marketing: gerenciamento e serviços: a competição por serviços na 
hora da verdade. Rio de Janeiro: Campus, 1993. 
 

GUTIERRES, Nathalie. A Gestão da Qualidade nos Serviços de Saúde. Banas digital, 
São Paulo, n. 193, jun. 2008. Disponível em: <http://www.banasqualidade.com.br>. 
Portal Web Bans Qualidade 2008. Acesso em: 16 abril 2013 
 

HAIR JUNIOR, J. F. et al. Análise multivariada de dados. 5. ed.Porto Alegre: 
Bookman, 2005a. 
 

HAIR JÚNIOR., J. F. et al. Fundamentos e métodos de pesquisa em administração. 
Porto Alegre: Bookman, 2005b. 
 

HAYES, Bob E. Medindo a satisfação do cliente. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1995. 
 

HOFFMAN, K.D; BATESON, J.E.G. Princípios de Marketing de Serviços: conceitos, 
estratégias e casos. Tradução da 2ª ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 
 

JURAN, J. M.A qualidade desde o projeto: os novos passos para o planejamento da 
qualidade em produtos e serviços. 3ª ed., São Paulo: Pioneira, 1997. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de Serviços. 5° ed. São Paulo: Atlas, 2007. 
 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: analise, planejamento, implementação 
e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
 

LEMOS, Michele Scardine Corrêa de. Análise da gestão administrativa e financeira 
do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro e do Sistema Único Saúde. Rio de 
Janeiro, 2008. (Trabalho de Conclusão de Curso de especialização – Escola de Saúde 
do Exército, Programa de Pós-Graduação em Aplicações Complementares às Ciências 
Militares). 
 

LOBATO, LVC, GIOVANELLA L. Sistemas de saúde: origens, componentes e 
dinâmica. In: Giovanella L, Escorel S, Lobato LVC, Noronha JC, Carvalho AI, orgs. 
Políticas e sistema de saúde no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ; 2008. 
 

LOURES, C.A.S. Um estudo da evidência física para gerar percepção de qualidade 
em serviços: casos de hospitais brasileiros. 2003. Dissertação de Mestrado Faculdade 
de Administração de Empresas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 
 

LOVELOCK, C.; WIRTZ, J. Marketing de Serviços: pessoas, tecnologia e resultados. 
5.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. 
 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada. 6. ed., Porto 
Alegre: Bookman, 2012. 



125 

MATTAR, F. N.: Pesquisa de Marketing. São Paulo: Editora Atlas, 1996. 
 

MELO, Hildete Pereira de; ROCHA, Carlos Frederico Leão; FERRAZ, Galeno; 
SABBATO, Alberto Di; DWECK, Ruth Helena. É Possível uma Política Para o Setor 
Serviços?. Rio de Janeiro, IPEA, jan. 1997 (Texto para discussão n ° 457) 
 

MENDES, Jussara Maria Rosa; GARCIA, Maria Lúcia Teixeira; OLIVEIRA, Edinéia 
Figueira dos Anjos; FERNANDES, Rosa Maria Castilhos. Gestão na saúde: da reforma 
sanitária às ameaças de desmonte do SUS. 2011 
 

MENDES, E.V. A Atenção Primária à Saúde no SUS. Fortaleza: Escola de Saúde 
Pública do Ceará, 2002. 
 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O setor de serviços 
brasileiro. Disponível em: <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna. 
php?area=4&menu=3123>. Acesso em: 10 fev. 2013. 
 

MIGUEL, P. A. C.; SALOMI, G. E. Uma Revisão dos Modelos para Medição da 
Qualidade em Serviços. Produção, v. 14, n. 1, p. 12-30, 2004. 
 

OLIVEIRA, D. P. R. Planejamento estratégico – conceitos, metodologia. São Paulo: 
Atlas, 2009. 337 p. 
 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração Estratégica na prática: A 
competitividade para administrar o futuro das empresas. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2009a. 
 

OLIVEIRA DC, Sá CP, Santo CCE, Gonçalves TC, Gomes AMT. Memórias e 
representações sociais dos usuários do SUS acerca dos sistemas públicos de 
saúde. Rev. Eletr. Enf.[Internet]. 2011 jan/mar;13(1):30-41. Available from: 
http://dx.doi.org/10.5216/ree.v13i1.8981. 
 

OLIVEIRA, Raquel Fonseca de; PEREIRA, Wilma Dantas. Percepção de usuários do 
SUS acerca do princípio da participação popular(s, d) 
 

OLIVER, R.L. A Cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction 
decisions, Journal of Marketing Research, v. 17, n. 4, November, p. 460-69, 1980. 
 

PAIM, J; TRAVASSOS, C; ALMEIDA, C; BAHIA, L; MACINKO, J (2011). Saúde no 
Brasil 1: O sistema de saúde brasileiro: história, avanços e desafios. The Lancet, 
Volume 377, Issue 9779, Pages 11-31, 9 May, 2011. 
 

PARASURAMAN, A.; BERRY, L. L.; ZEITHAMLL, V. A. SERVQUAL. A conceptual 
model of service quality and its implications for future research.Journal of 
Marketing.v. 49, p. 41-50, 1985. 
 

POLIGNANO, Marcus Vinícius. Histórias das Políticas de Saúde no Brasil: Uma 
Pequena Revisão. Cadernos do Internato Rural - Faculdade de Medicina/UFMG, 2001. 
 

REGIS FILHO, G. I.; LOPES, M. C. Estudo de clima organizacional em serviços 
ambulatoriais de saúde pública, da Secretaria de Saúde de Itajaí – SC. Segunda 
parte: perfil dos servidores e nível de satisfação. Rev. Cien. Saúde, Florianópolis, v. 15, 
n. 1-2, p. 163-190, jan./dez. 1996. 
 

http://dx.doi.org/10.5216/ree.v13i1.8981
http://www.ppge.ufrgs.br/ats/disciplinas/11/polignano.pdf
http://www.ppge.ufrgs.br/ats/disciplinas/11/polignano.pdf


126 

RIGHI. A. W; Avaliação da qualidade em serviços públicos de saúde – o caso da 
estratégia saúde da família. Dissertação (Mestrado em engenharia de produção) – 
Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. 
 

ROCHA, F., FERRAZ, G., DI SABBATO, A. DWECK, R., MELO, H. P. O setor serviços 
no Brasil: Uma visão global — 1985/95. Rio de Janeiro: IPEA/DIPES, mar. 1998. 
(Texto para Discussão, 549). Disponível em: http:// www.ipea.gov.br/pub/td/td0549.pdf. 
acesso em 10. Fev.2012. 
 

RODRIGUES, Raquel Braga. Atração; BARBOSA, Allan Claudius Queiroz. Retenção e 
a lógica da gestão de recursos humanos: um estudo sobre os médicos da saúde da 
família em Belo Horizonte – Belo Horizonte: Observatório de Recursos Humanos em 
Saúde do Nig. One/UFMG, 2009. 
 

ROEMER. M. I. National Health Systems of the World: the issues. New York: Oxford 
University Press; 1993. 
 

RONZANI, Telmo Mota; STRALEN, Cornelis Johannes van. Dificuldades de 
Implantação do Programa de Saúde da Família como Estratégia de Reforma do 
Sistema de Saúde Brasileiro. Revista APS, v.6, n.2, p.99-107, jul./dez. 2003. 
 

SERAPHIM, Everton Cesar, et al. Lean Office em organizações militares de saúde: 
estudo de caso do Posto Médico da Guarnição Militar de Campinas. Gest. Prod., São 
Carlos, v. 17, n. 2, p. 389-405, 2010 
 

SILVA, E. L. da; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. 4. ed. Florianópolis: UFSC, 2005. 138 p. Disponível em: 
www.portaldeconhecimentos.org.br/index. php/por/content/view/full/10232.Acesso em: 
15 fev. 2013. 
 

SMITH AM. Some problems when adopting Churchill’s paradigm for the development of 
service quality measurement scales. Journal of Business Review 46, 109–120, 1999. 
 

Spector PE. Summated rating scale construction: an introduction. Newbury Park: Sage; 
1992. 
 

TROSTER, R. L. Introdução à economia. São Paulo: Makron Books, 1999. 
 

VERDE-OLIVA. Exército Brasileiro. Centro de Comunicação Social do Exército. A saúde 
da nossa força. Brasília-DF. Ano XL, nº 214 - Jan/Fev/Mar, 2012. 
 

VIACAVA, Francisco et al. Uma metodologia de avaliação do desempenho do 
sistema de saúde brasileiro. Ciência. saúde coletiva [online]. 2004, vol.9, n.3, pp. 711-
724. ISSN 1413-8123. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci  
_arttext & pid=S1413-81232004000300021: Acesso em 15 mai 2013. 
 

World Health Organization. The World Health Report 2000: health systems, improving 
performance. Geneva; WHO; 2000. 
 

YIN, R. K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 
2001. 
 

ZEITHAML, V.; BITNER, M. J. Services Marketing: integrating customer across the 
firm. New York: McGrawHill. Jan. 2000 

http://www.ipea.gov.br/pub/td/td0549.pdf
http://www.portaldeconhecimentos.org.br/index
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%20_arttext%20&%20pid=S1413-81232004000300021
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci%20_arttext%20&%20pid=S1413-81232004000300021


127 

ANEXO “A” 

Este questionário faz parte da pesquisa desenvolvida pelo Mestrando Jorge Luiz dos Santos Silva do 

Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo, que está convidando o (a) senhor 

(a) a participar, como voluntário (a) da mesma. O objetivo é Conhecer a sua opinião sobre a qualidade dos 

serviços prestados no Posto Médico de Guarnição de Três Corações. 

Neste questionário não existem respostas certas ou erradas. Não é necessário se identificar.  

 

INFORMAÇÕES PESSOAIS(por favor responder marcando “X”) 

1. Nível funcional 2. Situação  3. Idade 
(   ) Oficial superior 
(     ) Oficial intermediário 
(     ) Oficial subalterno  
(     ) Subtenente / Sargento 
(     ) Cabo / Soldado 
(     ) Aluno do CFS* 
(     ) Servidor civil 

(     ) Militar da ativa 
(     ) Militar inativo 
(     ) Servidor civil da ativa 
(     ) Servidor civil inativo 
(     ) Dependente 
(     ) Pensionista 

(     ) 18 – 29 anos 
(     ) 30 – 39 anos 
(     ) 40 – 49 anos 
(     ) 50 – 59 anos 
(     ) 60 – 69 anos 
(     ) Acima de 70 anos 

4. Estado civil 5. Qual é o seu Gênero (Sexo) 6. Escolaridade mais elevada 
(     ) Solteiro (a) 
(     ) Casado (a) 
(     ) União estável 
(     ) Desquitado (a) 
(     ) Divorciado (a) 
(     ) Viúvo (a) 
(     ) Outros: ____________ 
 

(     ) Masculino 
(     ) Feminino 
 

(     ) 1º Grau 
(     ) 2º Grau 
(     ) Superior 
(     ) Pós-graduação/especialização 
(     ) Mestrado 
(     ) Doutorado 
 

A seguir você encontrará uma série de questões relacionadas a este seu atendimento, gentileza apenas 
considerá-lo para as respostas abaixo. Caso tenha sido atendido em duas clínicas ou mais preencher o 
questionário para cada uma delas. 

7. Em qual Seção/Setor você foi atendido: 
7.1 (     ) Seção de Medicina 
7.2 (     ) Seção de Odontologia 

7.3 (    ) Seção de Farmácia e Bioquímica 
7.4 (    ).Setor de Fisioterapia. 

8. Quantas vezes utilizou os serviços desta nos 
últimos 12 meses. 
8.1 (     ) 1 a 5 vezes 
8.2 (     ) 6 a 10 vezes 
8.3 (     ) 11 a 15 vezes 
8.4 (     ) 16 a 20 vezes 
8.5 (     ) mais de 20 vezes 

8. Quando necessita de serviços nessa área, em 
primeiro lugar você procura o posto médico da Escola 
de Sargentos das Armas. 
(     ) Sempre 
(     ) às vezes 
(     ) raramente 
(     ) nunca 
 

1. Leia cada afirmativa, e considerando os serviços prestados na Seção/Setor do Posto Médico em que o 
senhor (a) foi atendido (a), assinale com “X” a opção relativa ao seu grau de concordância ou 
discordância em cada item, conforme o esquema a seguir. 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
parcialmente 

Não concordo nem 
discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

1 2 3 4 5 

AFIRMAÇÕES DESEMPENHO 

1 O Posto Médico tem equipamentos conservados e modernos.  
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2 As instalações físicas do Posto Médico são visivelmente agradáveis.  

3 
Os funcionários do Posto Médico (médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, 

fisioterapeutas e pessoal administrativo), mantêm aparência e trajes bem cuidados.  

4 
A limpeza das instalações do Posto Médico está de acordo com o tipo de serviço 

Oferecido.  

5 
No Posto Médico há facilidade no acesso às instalações (escadas não escorregadias, 

rampas).  

6 
No Posto Médico a área e quantidade de assentos para espera na recepção e 

consultórios são suficientes.  

7 O Posto Médico presta seus serviços no horário marcado.  
8 O Posto Médico demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes.  

9 
No Posto Médico os procedimentos (exames, atendimento em geral) são realizados 

corretamente na primeira vez.  

10 O Posto Médico presta seus serviços no prazo prometido.  
11 O Posto Médico mantém corretos e sempre atualizados os dados dos pacientes.  

12 
No Posto Médico os funcionários (médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, 

fisioterapeutas e pessoal administrativo), informam aos usuários exatamente quando os 

serviços serão executados. 
 

13 
Os funcionários (médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e 

pessoal administrativo) atendem imediatamente seus pacientes.  

14 Os funcionários do Posto Médico estão sempre dispostos a ajudar os pacientes.  
15 Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes.  

16 
Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e sobre o tratamento a que estão 

submetidos.  

17 O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes.  
18 Os funcionários do Posto Médico são educados e corteses com os pacientes.  
19 Os pacientes sentem-se seguros em utilizar os serviços do Posto Médico.  

20 
Os funcionários (médicos, enfermeiros, dentistas, farmacêuticos, fisioterapeutas e 

pessoal administrativo) são competentes e possuem conhecimento para responder as 

perguntas dos pacientes. 
 

21 
No Posto Médico os funcionários demonstram interesse e dão atenção individual aos 

pacientes.  

22 Os funcionários do Posto Médico entendem as necessidades específicas dos pacientes.  
23 O Posto Médico funciona em horários convenientes para todos os seus usuários.  
24 No Posto Médico, geralmente, sou bem atendido.  

 

 

2. De forma geral, a qualidade dos serviços prestados na Seção/setor em que fui atendido é: 
 

()Muito ruim ()Ruim ()Boa()Muito boa()Excelente 
 

3. De forma geral, quanto à satisfação com os serviços prestados na mesma, eu estou: 
 

() Totalmente insatisfeito() Parcialmente insatisfeito                    () Satisfeito 
 

()Muito satisfeito                ()Extremamente satisfeito 
 

4. De forma geral, a qualidade dos serviços prestados no Posto Médico, como um todo é: 
 

()Muito ruim ()Ruim ()Boa()Muito boa()Excelente 

* CFS: Curso de Formação de Sargentos                                                        Obrigado pela participação!  
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FIGURA 8 

 

Fonte: Verde-Oliva, nº 214; 2012 


