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RESUMO

Na vivência diária dos serviços de saúde é facilmente perceptível a diferença de
comportamento dos indivíduos, nos mais diversos aspectos. Comportamentos ativos,
cooperativos, passivos e, ou agressivos podem ser observados em uma sala de espera
de qualquer serviço de saúde. Esta dissertação tem por objetivo geral identificar a forma
com que os fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais interferem no
comportamento dos usuários dos serviços de saúde da cidade de Belo Horizonte - MG,
perante as principais alternativas de acesso à sua prestação. Para alcançá-lo,
desdobrou-se o objetivo geral em quatro objetivos específicos: a) Caracterizar os
respondentes em sua relação com as alternativas de manutenção da saúde; b)
Identificar os possíveis fatores que levam os indivíduos a decidirem por um ou outro
serviço de saúde; c) Descrever a maneira como os indivíduos se comportam ativa ou
passivamente quando recebem a prestação de serviço de saúde; d) Descrever a postura
assumida pelo indivíduo perante a percepção avaliativa de um determinado serviço.
Quanto à metodologia, utilizou-se a pesquisa descritiva uma vez que busca levantar as
opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população. Quanto aos meios, este
estudo representa uma pesquisa de campo delineada por levantamento de amostragem.
O Universo deste estudo compõe-se de indivíduos moradores da cidade de Belo
Horizonte que utilizam os serviços de saúde da referida cidade e a amostra desta
população foi definida por acessibilidade perfazendo um total de 182 respondentes. Os
dados da pesquisa foram coletados através da aplicação de questionário com
abordagem individual e aleatória, após, foram tratados através da análise multivariada e
analisados por meio da observação participante. Os resultados alcançados trouxeram a
perspectiva da importância e da influência dos fatores pessoais nas relações dos
indivíduos com suas alternativas de saúde, além da perspectiva de que fatores como os
sociais e os culturais podem interferir na decisão do indivíduo por um ou outro serviço
de saúde indicando que esta escolha é influenciada com mais ênfase pela regional de
residência e pelo nível de escolaridade. Outra questão evidenciada foi a tendência dos
respondentes a um posicionamento mais ativo do indivíduo frente à prestação de um
serviço de saúde, seja ela durante o atendimento ou no processo avaliativo.
Palavras-Chave: Comportamento do consumidor. Serviços de saúde. Relação de
consumo.

ABSTRACT

In the daily work of the health services, the differences in behaviour between
individuals is easy to perceive in the most diverse aspects. Actives, cooperatives,
passives and, or aggressives behaviors can be observed in a waiting room of any
health service facility. This dissertation aims at identifying the way in which cultural,
social, psychological and personality factors interfere with the behavior of users of
health services in the city of Belo Horizonte-MG, with regards to the principal
accessible options of the current service. To reach a general conclusion, it was
divided into four objectives. A) Characterize the respondents in their relationships to
alternative health maintenance . B ) Identify the possible factors that lead individuals
to choose between one or another health care service. C) Describe how the
individuals behave when actively or passively choosing between one or another
healthcare service. D) Describe the attitude of the person with regards to their
evaluative perception of a particular service. Regarding the methodology, a
descriptive research was used, as it seeks to discover the opinions, attitudes and
beliefs of a given population. As for the methods, this study represents a field survey
delineated by survey sampling. The sample criteria of this study consists of
individuals living in the city of Belo Horizonte, using health services of the city and the
population sample examined was a total of 182 respondants. The research data was
collected from random individuals through a questionnaire and followed up by
multivariate analysis and observation participant. The results achieved have brought
into perspective the importance and influence of personal relationships between
individuals to their healthcare choices, and apart from the view that factors like social
and cultural ones can interfere with the individual decision of choosing another
healthcare service, this choice is more strongly influenced by regional residence and
level of education. Another issue highlighted was the tendency of respondants to
desire a more active role of the individual in the provision of a health service, either
during the service or in the evaluation process.

Keywords: Consumer behavior. Health services. Consumer relationship.

LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Personalidades Junguianas ................................................................... 27
Quadro 2 – Mapa de saída - tópicos abordados e sequência das afirmativas ......... 51

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Taxa de cobertura por cobertura assistencial do plano e localização,
segundo Grandes Regiões e Unidades da Federação (Brasil - dezembro/2012) ..... 48
Tabela 2 – Formas de acesso aos serviços de saúde .............................................. 54
Tabela 3 – Faixa Etária ............................................................................................. 55
Tabela 4 – Gênero .................................................................................................... 55
Tabela 5 – Estado Civil ............................................................................................. 55
Tabela 6 – Faixa de renda salarial ............................................................................ 56
Tabela 7 – Nível de Escolaridade ............................................................................. 56
Tabela 8 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Regional de residência ........ 57
Tabela 9 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Estado Civil ......................... 58
Tabela 10 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Faixa de renda .................. 58
Tabela 11 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Nível de escolaridade ........ 59
Tabela 12 – Interação entre as variáveis Q20 e Q26 sobre as questões Q1, Q3, Q5,
Q7, Q9, Q11, Q13, Q15, Q17 .................................................................................... 60
Tabela 13 – Interação entre as variáveis Q20 e Q26 sobre as questões 2, 6, 10, 14,
e 18 ........................................................................................................................... 71
Tabela 14 – Interação entre as variáveis Q20 e Q26 sobre as questões 4, 8, 12, 16,
e 19 ........................................................................................................................... 75

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Q1 x Regional de residência .................................................................. 61
Gráfico 2 – Q1 x Nível de Escolaridade.................................................................... 62
Gráfico 3 – Q3 x Regional de residência .................................................................. 63
Gráfico 4 – Q3 x Nível de Escolaridade.................................................................... 63
Gráfico 5 – Q5 x Regional de residência .................................................................. 64
Gráfico 6 – Q7 x Regional de residência .................................................................. 65
Gráfico 7 – Q7 x Nível de Escolaridade.................................................................... 66
Gráfico 8 – Q9 x Regional de residência .................................................................. 66
Gráfico 9 – Q9 x Nível de Escolaridade.................................................................... 67
Gráfico 10 – Q11 x Regional de residência .............................................................. 68
Gráfico 11 – Q13 x Regional de residência .............................................................. 69
Gráfico 12 – Q15 x Regional de residência .............................................................. 69
Gráfico 13 – Q17 x Regional de residência .............................................................. 70
Gráfico 14 – Q17 x Nível de Escolaridade................................................................ 71
Gráfico 15 – Q2 x Regional de residência ................................................................ 72
Gráfico 16 – Q2 x Nível de Escolaridade.................................................................. 73
Gráfico 17 – Q6 x Regional de residência ................................................................ 73
Gráfico 18 – Q12 x Regional de residência .............................................................. 76
Gráfico 19 – Q19 x Regional de residência .............................................................. 77
Gráfico 20 – Q16 x Regional de residência .............................................................. 78

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Fatores que influenciam o comportamento do consumidor ..................... 22

LISTA DE SIGLAS
AIS – Ações Integradas de Saúde
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
CAP – Caixa de Aposentadorias e Pensões
INPS – Instituto Nacional de Previdência Social
MS – Ministério da Saúde
OMS – Organização Mundial de Saúde
PACS – Programa de Agentes Comunitários de Saúde
PSF – Programa de Saúde da Família
SUDS – Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde
SUS – Sistema Único de Saúde
UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância

13

SUMÁRIO

1

INTRODUÇÃO,

DEFINIÇÃO

DO

PROBLEMA,

OBJETIVOS,

JUSTIFICATIVA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO.................................. 15
1.1

INTRODUÇÃO ................................................................................................ 15

1.2

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA ......................................................................... 18

1.3

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA ...................................................................... 18

1.3.1 Objetivo Geral ............................................................................................... 18
1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................... 18
1.3.3 Justificativa ................................................................................................... 19
1.4

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO ................................................................. 19

2

REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................... 21

2.1

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ...................................................... 21

2.2

FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 22

2.2.1 Fatores Culturais .......................................................................................... 22
2.2.2 Fatores Sociais ............................................................................................. 24
2.2.3 Fatores Pessoais .......................................................................................... 25
2.2.4 Fatores Psicológicos .................................................................................... 27
2.2.5 O Processo Decisório................................................................................... 29
2.2.6 Recursos do Consumidor ............................................................................ 34
2.3

O CONCEITO DE SAÚDE E A COMPREENSÃO DO PROCESSO SAÚDEDOENÇA ........................................................................................................ 35

2.4

A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SAÚDE NO BRASIL ...................................... 38

2.4.1 A política de saúde do Brasil colônia até a Constituição Federal de 1988 ..
........................................................................................................................ 39
2.4.2 O cenário da saúde no Brasil da Constituição Federal de 1988 aos dias
atuais ............................................................................................................. 42

3

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS ....................................................... 49

3.1

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA .................................................................. 49

3.2

UNIVERSO E AMOSTRA ............................................................................... 50

3.3

ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO E PRÉ-TESTE ...................................... 50

3.4

COLETA DE DADOS ...................................................................................... 52

14

3.5

ANÁLISE DE DADOS ..................................................................................... 53

4

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS .............................. 54

4.1

CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES EM SUA RELAÇÃO COM AS
ALTERNATIVAS DE SAÚDE .......................................................................... 54

4.1.1 Forma de acesso aos serviços de saúde ................................................... 54
4.1.2 Faixa Etária.................................................................................................... 54
4.1.3 Gênero ........................................................................................................... 55
4.1.4 Estado Civil ................................................................................................... 55
4.1.5 Faixa de renda salarial ................................................................................. 56
4.1.6 Nível de escolaridade ................................................................................... 56
4.1.7 Relação entre as variáveis de caracterização e as alternativas de
manutenção da saúde .................................................................................. 57
4.1.7.1 Forma de acesso aos serviços de saúde x Regional de residência .............. 57
4.1.7.2 Forma de acesso aos serviços de saúde x Estado civil ................................ 57
4.1.7.3 Forma de acesso aos serviços de saúde x Faixa de renda ........................... 58
4.1.7.4 Forma de acesso aos serviços de saúde x Nível de escolaridade ............... 58
4.2

OS POSSÍVEIS FATORES QUE LEVAM OS INDIVÍDUOS A DECIDIREM POR

UM OU OUTRO SERVIÇO DE SAÚDE .....................................................................58
4.3

O COMPORTAMENTO DO INDIVÍDUO PERANTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SAÚDE ..................................................................................... 71

4.4

A POSTURA DO INDIVÍDUO PERANTE SUA PERCEPÇÃO AVALIATIVA DE
UM SERVIÇO ................................................................................................. 74

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS, LIMITAÇÕES DO ESTUDO E FUTURAS
PESQUISAS ................................................................................................... 79

5.1

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES ....................................... 79

5.2

LIMITAÇÕES DO ESTUDO ............................................................................ 84

5.3

DESENVOLVIMENTOS FUTUROS................................................................ 84

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 85
APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO ................................................ 91

15

1 INTRODUÇÃO, DEFINIÇÃO DO PROBLEMA, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVA E
ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Este capítulo está estruturado em quatro sessões sendo a primeira delas a
introdução que está seguida pela definição do problema. Os objetivos e a justificativa
são apresentados na sequência e finaliza-se o capítulo com a descrição da estrutura
desta dissertação.

1.1 INTRODUÇÃO

Saúde, palavra de conhecimento difundido em todas as sociedades, objeto de
desejo dos indivíduos por estar diretamente relacionada à vida e à sua qualidade.
Alvo de politícas, projetos e propostas dos governos e governantes, que tem sido
vista por estes e pela sociedade cada dia com maior prioridade, à medida que o
acesso à informação é favorecido pelo processo de globalização e que esta mesma
globalização modifica o processo de adoecimento e a relação do indivíduo com a
sua saúde.
Nesta sociedade globalizada, considerada desde o fim do Século XX, como a
Sociedade da Informação, também é consolidada a relação direta existente entre o
acesso à informação e a detenção do poder. Dentre as mais variadas faces deste
poder, pode-se destacar o poder de escolha. A possibilidade de o indivíduo fazer
escolhas é considerada como um elemento fundamental em uma sociedade
democrática, caracterizada por múltiplas relações sociais. Os mais diferentes níveis
de escolha estão presentes no cotidiano e todos eles estão relacionados ao acesso
à informação – desde uma simples compra de um produto em um supermercado,
passando pela escolha de qual serviço de saúde o indivíduo irá recorrer até a
decisão de votar neste ou naquele candidato à Presidência da República (BRASIL,
2009; CASTELLS, 2000).
O aumento da consciência dos indivíduos sobre seus direitos e deveres pode
ser considerado um reflexo deste contexto. Na sociedade atual, dentre outras
possibilidades, ora se pode ser consumidor de produtos e serviços produzidos pelas
empresas, ora se pode ser consumidor de produtos e serviços fornecidos pelo
Estado. O cidadão aprende a exigir seus direitos junto às grandes corporações e
passa a exigir do Estado a mesma atenção e dedicação.
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Nesse sentido é criada, no Brasil, a Política Nacional de Defesa do
Consumidor através da lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, mais conhecida
como Código de Defesa do Consumidor. Os objetivos desta política, previstos no
artigo 4º do referido código, são o atendimento das necessidades dos consumidores,
o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e
harmonia das relações de consumo.
No campo empresarial, desde 1958, já se buscava identificar fatores que
influenciavam o consumidor e o consumo, através de estudos desenvolvidos por
autores como Ferber (1958), Katona (1960), Newman e Wales (1963), Howard
(1963) e Engel, Blackwell e Kollat (1968). Estes autores buscavam compreender as
atitudes perante diferentes produtos, o comportamento de compra, dentre outros
(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2005).
Surgia nesta época uma nova área de estudos denominada Comportamento
do Consumidor, que, segundo Richers (1984), busca conhecer as atividades mentais
e emocionais envolvidas na seleção, compra e uso de produtos ou serviços.
Esta disciplina também se propõe a estudar os fatores que influenciam as
atitudes dos indivíduos perante as situações de obtenção, aquisição e consumo dos
mais diversos produtos e serviços. Dentre os vários fatores estudados, sabe-se que
os pessoais, psicológicos, sociais e especialmente os culturais são os que exercem
maior influência no comportamento do consumidor.
No campo da saúde, a influência desses fatores pode ser facilmente
percebida tanto ao ser verificado, nas mais diversas sociedades, as diferenças
conceituais que um indivíduo ou grupo possui sobre saúde e doença, quanto ao se
observar suas práticas e atitudes na manutenção de um estado dito como saudável
e na experiência do adoecimento.
Esses conceitos e práticas vivenciam mudanças que acompanham a
evolução das sociedades. O desenvolvimento de novas tecnologias e os avanços
nos conhecimentos relacionados à promoção da saúde, prevenção e tratamento de
doenças, bem como os relacionados à reabilitação dos indivíduos e ao fornecimento
de cuidados paliativos ao fim da vida, modificam as concepções sobre saúde e
doença e impulsionam a reestruturação do sistema de prestação de serviços
públicos e privados de Saúde.
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Esta reestruturação também recebe influência da relação estabelecida entre o
indivíduo e prestador de serviço de saúde que por sua vez vivenciou mudanças
trazidas especialmente pelos grandes progressos desta área. Percebe-se que o
sujeito, intitulado como paciente, ao longo do tempo vem deixado de ser aquele que,
concorda em ser manipulado, tratado e avaliado passivamente, para aquele que
busca ter acesso a todos os benefícios e serviços a que tem direito, se portando
como agente ativo no processo de manutenção do seu estado de saúde, recebendo
por vezes o título de cliente.
No serviço público este sujeito é comumente chamado de usuário. A definição
de usuário, é vaga, não possui fundamentação legal e remete a uma relação com
pouco empoderamento e participação do sujeito. Segundo o Dicionário Michaelis
(2007), é usuário aquele “que, por direito proveniente de uso, frui as utilidades da
coisa”. Geralmente é usado de forma ampla e estende-se desde os indivíduos que
utilizam serviços essenciais até aos que fazem uso de drogas proscritas. Diz-se
também daquele ou aquele que tem direito de uso ou usufruto. Indivíduo que faz uso
de um serviço de utilidade pública.
O Código de Defesa do Consumidor conceitua em seu art. 2º que
“consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final”. Portanto, não só aquele que efetivamente adquire o
produto ou o serviço é considerado consumidor, mas também aquele que o utiliza ou
o consome (BRASIL, 2007, p.1). Esta definição deixa evidente que o indivíduo que
faz uso de um serviço de saúde seja ele público ou privado estabelece com este
uma relação de consumo.
O indivíduo, no momento em que procura atendimento em um serviço de
saúde, pode ser considerado, portanto, como paciente, usuário e, por vezes, cliente.
Entre os profissionais da área da saúde e até mesmo pela sociedade de forma geral
não é comum titular este indivíduo como consumidor, porém como serão utilizados
os conceitos do Marketing para que se possa analisar o comportamento desses
indivíduos perante suas alternativas de acesso a estes serviços, os mesmos serão
titulados como consumidores. Neste contexto, torna-se importante esclarecer que a
discussão conceitual, seja legal ou humanista, da diferenciação entre estes títulos
não é objetivo desta pesquisa.
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1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

Na vivência diária dos serviços de saúde, é perceptível a diferença de
comportamento dos indivíduos, nos mais diversos aspectos. Por vezes se percebe
um conceito já formado de que o atendimento que será prestado não é de qualidade
ou que o mesmo será moroso diante da emergência ou urgência da situação em que
o indivíduo considera apresentar. Em outras situações, os indivíduos saem
insatisfeitos, porém, na maioria das vezes, não questionam as condutas tomadas e
não fazem valer os seus direitos. Comportamentos ativos, cooperativos, passivos e,
ou agressivos dos mais diversos tipos podem ser observados em uma sala de
espera de qualquer serviço de saúde.
Na tentativa de compreender melhor este contexto e, desta forma, tornar
possível a busca por estratégias para atuar nesta realidade, questiona-se:
De que forma os fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais
interferem no comportamento do indivíduo, frente às alternativas de acesso
aos serviços de saúde, tornando-o agente ativo ou passivo neste processo?

1.3 OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA

Buscando uma resposta à questão apresentada, delineiam-se aqui os
seguintes objetivos:
1.3.1 Objetivo Geral

Identificar de que forma os fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais
interferem no comportamento dos consumidores de serviços de saúde da cidade de
Belo Horizonte - MG, perante as principais alternativas de acesso à sua prestação.

1.3.2 Objetivos específicos
 Caracterizar os respondentes em sua relação com as alternativas de
manutenção da saúde;
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 Identificar os possíveis fatores que levam os indivíduos a decidirem por um
ou outro serviço de saúde;
 Descrever a maneira como os indivíduos se comportam ativa ou
passivamente quando recebem a prestação de serviço de saúde;
 Descrever a postura assumida pelo indivíduo perante a percepção
avaliativa de um determinado serviço.

1.3.3 Justificativa

O presente estudo justifica-se pela busca do aprimoramento nos serviços de
saúde através da compreensão do comportamento do indivíduo frente as suas
alternativas de acesso a este setor, permitindo ao mesmo e à própria autora,
reavaliação das práticas e direcionamento de esforços voltados para o aumento da
qualidade na prestação destes serviços.
Trata-se de um tema com poucas discussões e publicações disponíveis que
abordam de maneira aprofundada a busca da compreensão dos fatores que
interferem no comportamento dos indivíduos frente às alternativas de acesso aos
serviços de saúde, no âmbito da produção acadêmica brasileira.
Este estudo permitirá também que os próprios indivíduos, aos buscarem um
serviço de saúde o façam de forma mais consciente e orientada, além de fornecer
informações que proporcionarão à sociedade conhecimento capaz de fortalecê-la na
participação ativa pela busca de serviços de saúde com mais qualidade.

1.4 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Esta dissertação está estrutura em cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta a
introdução, delimita o problema, objetivos e justificativa do estudo, além de
descrever sinteticamente sua estrutura. O capítulo 2 trata da revisão bibliográfica
abrangendo questões sobre comportamento do consumidor, apresentando os
fatores que interferem neste comportamento e o processo de tomada de decisão.
Este capítulo trata ainda da discussão sobre o conceito de saúde e da evolução
histórica do sistema de saúde. O capítulo 3 discorre sobre a metodologia da
pesquisa, sendo que o capítulo 4 apresenta os resultados da pesquisa iniciando-se
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com o perfil dos respondentes e, em seguida, os demais resultados da pesquisa
com seus elementos e a discussão com o referencial teórico. No capítulo 5 finalizase esta dissertação com as considerações finais do trabalho, descrevendo também
as recomendações, limitações e sugestões para novas pesquisas.
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2 REVISÃO DA LITERATURA

Este capítulo aborda o comportamento do consumidor, destacando-se
influências ambientais – fatores culturais e fatores sociais – pessoais e psicológicas,
que interferem neste comportamento. A seguir, aborda-se o processo de tomada de
decisão. Ao fim, trata do conceito de saúde e da evolução histórica do sistema de
saúde brasileiro.

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

O conceito de comportamento do consumidor faz referência à atitude do
indivíduo ou grupo de indivíduos, dirigida para a satisfação das suas necessidades
mediante a aquisição de bens ou serviços. De acordo com Richers (1984), envolve
as atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de
produtos ou serviços. Engel, Blackwell e Miniard (2005, p.6) definem comportamento
do consumidor como “atividades diretamente envolvidas em obter, consumir e dispor
de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que antecedem e
sucedem estas ações”. Estes mesmos autores afirmam que esta área do
conhecimento se concentra em estudar como os indivíduos decidem comprar e usar
produtos e serviços.
Para Kotler e Keller (2006), este campo do conhecimento do Marketing estuda
a seleção, a compra, a utilização e o descarte de artigos, ideias, serviços ou
experiências por grupos, organizações ou pessoas que buscam satisfazer suas
necessidades e desejos. Schiffman e Kanuk (2009) definem comportamento do
consumidor como o estudo da maneira pela qual os indivíduos decidem investir seus
recursos como tempo, dinheiro e esforço para adquirir um produto ou serviço. Já,
Mowen e Minor (2003) definiram comportamento do consumidor como o estudo das
unidades compradoras e dos processos de troca envolvidos na aquisição, no
consumo e na disposição de mercadorias, serviços, experiências e ideias.
Este processo de decisão pode ser mais simples ou mais complexo,
dependendo da importância que o objeto de consumo apresenta para o consumidor.
Porém, em todas as situações existe uma sequência que começa com a detecção
de uma carência, o reconhecimento de uma necessidade, a busca e seleção de
alternativas, a decisão de compra e a avaliação posterior (KOTLER, 2000).
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2.2 FATORES QUE INFLUENCIAM O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR

São vários os fatores internos e externos que influenciam o processo de
tomada de decisão de compra dos consumidores (ENGEL, BLACKWELL e
MINIARD, 2005; CHURCHILL e PETER, 2000; SCHIFFMAN e KANUK, 2009;
SOLOMON, 2008; KOTLER e KELLER, 2006). Churchill e Peter (2000) consideram
que o comportamento do consumidor sofre influências sociais e influências
situacionais. Para Engel, Blackwell e Miniard (2005), as variáveis que influenciam
em seu comportamento encontram-se divididas entre as influências ambientais, as
diferenças individuais e os fatores pessoais.
Solomon (2008), Schiffman e Kanuk (2009) compreendem que o indivíduo,
como consumidor, sofre influências psicológicas, pessoais, sociais e culturais. Kotler
(1998, 2000), corroborando os princípios conceituais dos referidos autores, adaptou
os conceitos teóricos apresentando um modelo que demonstra os fatores
psicodinâmicos internos e externos que atuam sobre o consumidor.
A figura abaixo descreve os fatores que influenciam o comportamento do
consumidor, segundo Kotler (1998).
Figura 1 – Fatores que influenciam o comportamento do consumidor

CULTURAIS
Cultura

SOCIAIS

PESSOAIS

Grupos de

Idade e estágio no

referência

Ciclo de Vida
Ocupação e

Família

situação financeira

Subcultura

PSICOLÓGICOS
Motivação

Percepção

Consumidor

Aprendizagem

Estilo de vida
Classe Social

Papéis e status

Personalidade e

Crenças e

autoimagem

atitudes

Fonte: Adaptado de Kotler (2000, p.163).

2.2.1 Fatores Culturais

São os fatores que exercem a mais ampla e profunda influência sobre os
consumidores, de acordo com Kotler e Keller (2006). Os fatores culturais encontramse subdivididos em três: cultura, subcultura e classe social.
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A cultura, ou seja, os valores, percepções, preferências e comportamentos
que são adquiridos quando criança no convívio familiar e com outras instituições é
considerada como o principal determinante do comportamento e dos desejos de
uma pessoa, segundo Kotler (2000). Schiffman e Kanuk (2009, p. 286) definem
cultura como “a soma total das crenças, valores e costumes aprendidos que servem
para direcionar o comportamento de consumo dos membros de determinada
sociedade”.
Dessa forma, os integrantes de uma sociedade vão, ao longo do tempo,
adquirindo um conjunto de valores, percepções, preferências e comportamentos
através da vida familiar e de outras instituições básicas, que interferem em seus
hábitos de consumo. Para Engel, Blackwell e Miniard (2005), os fatores culturais
envolvem um complexo de valores, ideias e atitudes, além de outros símbolos
significativos que permitem aos seres humanos se comunicarem e avaliarem-se
como membros da sociedade. Esses que vão ser expressos no comportamento dos
consumidores no ato da compra, na forma de agir no mercado e na sua interação
com o ambiente, sendo então de fundamental importância no ato de consumo e no
comportamento do consumidor.
Cada cultura será constituída por subculturas que permitem a identificação de
características mais específicas de seus membros. As subculturas incluem as
nacionalidades, religiões, grupos raciais e regiões geográficas. (KOTLER, 2000)
Uma subcultura é um grupo dentro da sociedade que compartilha crenças e
experiências comuns, separando um grupo de outro. Todo consumidor pertence a
várias subculturas, que podem ser baseadas em semelhanças de idade, de raça, de
etnia ou de alguma outra variável demográfica ou geográfica relevante (SOLOMON,
2008).Diferenças étnicas, raciais e religiosas são importantes fatores distintivos de
uma subcultura.
Outro fator que exerce influência no comportamento do indivíduo é a classe
social a qual o mesmo pertence. Kotler (2000) conceitua classe social como divisões
de

uma

sociedade, hierarquicamente

homogeneidade,

onde

seus

ordenadas,

integrantes

duradoras e

apresentam

valores,

com certa
interesses,

preferências e comportamentos que se assemelham. As classes sociais refletem a
renda, a ocupação, o grau de instrução e a área de residência de seus membros que
são vistos como ocupantes de posições inferiores ou superiores, conforme a classe
que ocupam.
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Durante a vida, os indivíduos podem passar de uma classe para outra, tanto
ascendendo, quanto descendendo. Para Schiffman e Kanuk (2009), classe social é
denominada como a divisão dos membros que compõe uma sociedade em uma
hierarquia definida com classes definidas, de modo que cada integrante goze do
mesmo status e que os membros de outras classes tenham maiores ou menores
status.
2.2.2 Fatores Sociais

Os fatores sociais, segundo Kotler e Keller (2006), referem-se às influências
que os grupos de referência, a família e os papéis e posições sociais exercem sobre
o comportamento de um indivíduo perante uma situação de consumo.
Para Churchill e Peter (2000, p.160), “os grupos de referência são aqueles
grupos de pessoas que influenciam os pensamentos, os sentimentos e os
comportamentos do consumidor”. Kotler (1998, p.164) afirma que existem os grupos
de afinidade, também denominados em uma conceituação mais ampla como grupos
de referências1, denominados “primários”, e os grupos de afinidade denominados
“secundários”.
Os grupos primários são constituídos pela família, pelos amigos, pelos
vizinhos e pelos colegas de trabalho; com estes grupos a pessoa interage mais
continuamente e são informais. Já os grupos secundários são constituídos pelas
religiões, sindicatos e profissões, os quais tendem a ser mais formais e exigem
interação menos contínua.
Além disso, é fato que as pessoas são também influenciadas por grupos de
que não são membros (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). Assim, os autores afirmam
que um grupo ao qual uma pessoa gostaria de pertencer é chamado de “grupo de
aspiração”. Da mesma forma, existem aqueles grupos repudiados, que, segundo os
mesmos autores, são denominados “grupos de negação”.
Ainda sobre os grupos de referência, é importante ressaltar de que forma
pode se dar a sua influência sobre os consumidores. Churchill e Peter (2000)
esclarecem que na maioria dos casos os grupos de referência não dizem
diretamente aos consumidores o que fazer, mas são os consumidores que se
1

Grupos de referencia são considerados como aqueles que exercem alguma influencia direta ou
indireta sobre as atitudes ou comportamento de uma pessoa. (KOTLER; KELLER, 2006)
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deixam influenciar pela opinião do grupo ou por se preocuparem com os sentimentos
dos membros do grupo.
De acordo com Kotler e Keller (2006, p.177), “os membros da família
constituem o grupo primário de referência de maior influência”. Podem-se distinguir
entre duas famílias na vida do comprador: a de “orientação”, que é formada pelos
pais, e a de “procriação”, por esposa e filhos.
Considerando a família como base do processo de socialização de consumo,
de onde são herdados costumes valores e crenças e onde a tomada de decisão
tende a ser construída de forma coletiva e participativa, Schiffman e Kanuk (2009)
trazem uma divisão de papéis onde cada membro pode exercer papéis diferentes a
cada processo de compra, bem como pode acumular diferentes papéis num
determinado processo. Portanto, segundo Kotler e Keller (2006), torna-se
fundamental descobrir os papéis de cada membro na compra de determinado
bem/serviço.
Contudo, Solomon (2008) destaca que a organização familiar tradicional está
diminuindo e, à medida que isso acontece, as pessoas estão colocando ênfase
ainda maior em irmãos, amigos íntimos e outros familiares para ter companhia e
apoio social.
Nos diferentes grupos sociais, dos quais as pessoas participam ao longo de
suas vidas, elas acabam assumindo diferentes papéis e posições sociais. Neste
sentido, como propõe Kotler (2000), é fato que as pessoas escolhem produtos que
comuniquem seu papel e status na sociedade. Churchill e Peter (2000, p.160)
afirmam que “as pessoas de diferentes classes sociais tendem a fazer escolhas
diferentes em relação a suas roupas, decoração doméstica, uso do tempo de lazer,
escolha dos meios de comunicação e padrões de gastos e poupanças”.

2.2.3 Fatores Pessoais

Dizem respeito às características particulares das pessoas, ou seja,
momentos e vivências pelas quais um indivíduo está passando, os quais acabam
por interferir nos seus hábitos e nas suas decisões de consumo. Kotler (2000)
apresenta cinco elementos que constituem os fatores pessoais: idade e estágio do
ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e personalidade.
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A idade e estágio do ciclo de vida, segundo Kotler (2000), influenciam no
comportamento do consumidor uma vez que as necessidades e os desejos das
pessoas modificam-se ao longo de suas vidas. Complementando tal conceito,
Churchill e Peter (2000) e Karsaklian (2008), comentam a existência dos ciclos de
vida familiar, isto é, um conjunto de estágios pelos quais as famílias passam e que
influenciam suas necessidades e a capacidade de satisfazê-las.
Com relação à ocupação, que diz respeito à profissão que o consumidor
exerce, Kotler (2000) exemplifica que certamente um presidente de empresa
comprará ternos caros, passagens aéreas, títulos de clube e um grande veleiro, ou
seja, o trabalho dos consumidores influenciam seus padrões de consumo.
As condições econômicas, ou seja, a renda disponível, poupança e
patrimônio, condições de crédito, atitudes em relação às despesas versus poupança,
afetam diretamente a escolha de produtos. (KOTLER, 2000)
O estilo de vida está diretamente ligado à personalidade do indivíduo,
definindo a forma como este vive, utiliza seu tempo e seu dinheiro, segundo Mowen
e Minor (2003). Corroborando tal definição, Kotler (2000) considera também o
padrão de vida expresso em termos de atividades, interesses e opiniões,
possibilitando que as empresas se posicionem no mercado através de associações
entre seus produtos e o estilo de vida dos consumidores reais e potenciais.
Outro fator pessoal que exerce grande influência no comportamento de
compra é a personalidade. Cada ser humano possui uma personalidade distinta, que
influenciará seu comportamento de compra. Richers (1984, p.49) afirma que “a
personalidade de um indivíduo é composta de uma multiplicidade de componentes
que incluem valores, atitudes, crenças, motivos, intenções, preferências, opiniões,
interesses, preconceitos e normas culturais”. De acordo com Kotler (2000), a
personalidade é uma variável importante para análise do comportamento do
consumidor e a sua compreensão pode auxiliar no entendimento sobre a maneira
como os indivíduos reagem perante as mais variáveis situações de consumo. Nesse
sentido, Jung, citado por Mesacasa (2012), identifica características que determinam
tipos de personalidades, conhecidas como “personalidades junguianas”. São elas:
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Quadro 1 – Personalidades Junguianas

Pensamento
Sentimento • racional ao tomar decisões;
•avalia fortemente
considerações econômicas;
• irá fazer um considerável
esforço para obter informações
para tomar decisões;
• evita riscos;
• o materialismo reflete motivo
pessoal ou particular.
Intuição
• tem ou teria uma visão ampla
da situação pessoal;
• pesa as opções mentalmente;
• pronto para assumir risco ou
ser especulativo nas decisões.

Emoção
• ponto de vista empírico;
• toma decisões seguindo uma
orientação “subjetiva”;
• tem possibilidade de
considerar outros quando toma
decisões;
• o materialismo reflete como os
objetos irão impactar outros.
• imagina uma ampla faixa de
opções ao tomar as decisões;
• altamente “orientado para
pessoas” – tem possibilidade
de considerar a opinião dos
outros;
• toma as decisões seguindo
uma orientação subjetiva;
• é o menos sensível a
questões econômicas;
• busca o risco (quer aventura e
novidade).

Fonte: Adaptado de Mesacasa (2012)

2.2.4 Fatores Psicológicos

Para que um consumidor possa se decidir em executar um processo de
compra é preciso que sejam desenvolvidos alguns passos mentais, onde ele,
primeiramente, deve identificar que existe uma necessidade, logo após tomar
consciência desta necessidade. Deste momento em diante, ele deve buscar
conhecimento do objeto que pode satisfazer e tendo o desejo de satisfazê-la, tomar
a decisão por determinado produto. Kotler (2000), Mowen e Minor (2003) e
Karsaklian (2008) relatam que existem importantes fatores psicológicos que
influenciam as escolhas dos consumidores. Kotler (2000) explicita quatro: motivação,
percepção, aprendizagem e crenças e atitudes.
De acordo com Kotler (2000), “um motivo ou impulso é uma necessidade que
está pressionando suficientemente para levar uma pessoa a agir”. Para Schiffman e
Kanuk (2009), a motivação é a força motriz interna dos indivíduos que os impele à
ação, a qual é produzida por um estado de tensão que existe uma vez que há uma
necessidade não satisfeita. A administração de marketing, de acordo com Kotler e
Keller (2006), considera três teorias da motivação:

28

 Teoria da Motivação de Freud: as forças psicológicas reais que moldam de
forma inconsciente o comportamento das pessoas;
 Teoria da Motivação de Maslow: as necessidades humanas são
organizadas numa hierarquia, partindo das mais urgentes às menos
urgentes;
 Teoria da Motivação de Herzberg: dois fatores são os responsáveis pela
motivação do indivíduo: os insatisfatórios ou que causam a insatisfação e
satisfatórios ou que causam a satisfação. Esta teoria gera duas implicações
onde se devem, primeiramente, evitar os fatores que causam a insatisfação
e depois identificar os fatores que causam a satisfação.

Segundo Kotler (2000), quando uma pessoa se encontra motivada, está
pronta para agir. Neste sentido, o mesmo autor define que a percepção é a forma
pela qual uma pessoa seleciona, organiza e interpreta as informações para criar um
quadro significativo do mundo. Corroborando este conceito, Schiffman e Kanuk
(2009, p.103) definem percepção como “o processo pelo qual um indivíduo
seleciona, organiza e interpreta estímulos visando a um quadro significativo e
coerente do mundo”. São três os processos de percepção (KOTLER, 2000):


Atenção seletiva: é mais provável que as pessoas percebam estímulos
relacionados a uma necessidade atual, assim como é mais provável que
percebam estímulos previstos e estímulos cujos desvios sejam maiores
em relação a um estímulo normal;



Distorção seletiva: tendência de as pessoas interpretarem as informações
conforme suas intenções pessoais, reforçando suas ideias anteriores ao
invés de contrariá-las;



Retenção seletiva: as pessoas tendem a reter as informações que
reforcem suas atitudes e crenças.

Os processos de aprendizagem, pelos quais um indivíduo passa, também
exercem influência significativa em seu comportamento de compra. Segundo Kotler
(1998,

p.175),

“aprendizagem

são

todas

as

mudanças

ocasionadas

no

comportamento de um indivíduo em função de suas experiências”. Esta teoria
esclarece que se pode desenvolver a demanda por um produto associando-o a

29

impulsos fortes, usando sugestões motivadoras e fornecendo reforço positivo.
Richers (1984, p.50) salienta que “o homem é capaz de aprender e alterar os seus
comportamentos através da ampla utilização de sua experiência passada”. O autor
ainda apresenta duas explicações psicológicas para a natureza do aprendizado: a
cognitiva (por meio da qual o indivíduo se conscientiza de um estímulo) e a afetiva
(que ocorre quando alguém começa a apreciar o estímulo após tornar-se consciente
dele). Já Shiffman e Kanuk (2009) ponderam que o aprendizado pode ocorrer
segundo duas perspectivas: a clássica e a operante.
Sobre as crenças e as atitudes, Kotler (2000) afirma que a crença é um
pensamento descritivo que uma pessoa possui sobre algo, podendo ou não conter
alguma carga emocional e que tem como sustentação o conhecimento, a opinião ou
a fé. Quanto às atitudes, afirma que estas correspondem a avaliações, sentimento e
tendências de ação prolongada que podem ser favoráveis ou não. Reforçando este
conceito, Solomon (2008) afirma que “uma atitude é duradoura porque tende a
persistir ao longo do tempo”.
2.2.5 O Processo Decisório

Este é um dos campos importantes no estudo do comportamento do
consumidor. Envolve a análise de como as pessoas escolhem entre duas ou mais
opções de aquisição/utilização de produtos/serviços para satisfação de sua
necessidade (SOLOMON, 2008).
Segundo Engel, Blackwell e Miniard

(2005), os principais critérios que

interferem na decisão de compra são: preço, nome da marca, país de origem,
similaridade alternativa de escolha, o envolvimento, o conhecimento, e as diferenças
individuais, como os recursos disponíveis, sua personalidade, valores e estilo de
vida, bem como sua classe social, cultura e família.
Na verdade, o processo de decisão envolve todo um campo teórico, o qual
inclui atitudes, estilo de vida, percepção, e todo um leque de fatores motivacionais
que influenciam, direta ou indiretamente, na correta tomada de decisão por parte do
consumidor.
Analisando o processo decisório, deve-se considerar como fator fundamental
as etapas que o consumidor e, ou o usuário percorre para decidir a marca que irá
comprar e, ou utilizar. São elas: reconhecimento do problema ou necessidade,
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busca de informações, avaliação das alternativas, decisão de compra e avaliação
pós-compra. (CHURCHIL e PETER, 2005; ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000;
KERIN et al., 2007; PRIDE, FERRELL, 2000; ETZEL, WALKER e STANTON, 2001;
HAWKINS, MOTHERSBAUGH e BEST 2007)
Segundo Kotler (2000), um processo de compra começa no momento em que
o consumidor reconhece um problema ou uma necessidade. O mesmo nota a
diferença entre o seu real estado e o compara à situação desejada. Esta
necessidade pode ser despertada por estímulos internos ou externos. Ainda,
segundo o mesmo autor, quanto mais intensa a necessidade e quanto mais
perdurar, tanto mais forte será o impulso do indivíduo para reduzi-lo por meio da
manifestação do comportamento de procura e, finalmente, da aquisição de um
objeto que venha a satisfazer sua necessidade.
De acordo com Mowen e Minor (2003), vários fatores podem influenciar o
estado desejado ou as aspirações de um consumidor. Entre eles, pode-se citar a
cultura, grupos de influência e estilo de vida. O autor cita o exemplo de um
estudante que entra na universidade, ele sente necessidade de mudar seu
comportamento, sua maneira de vestir e seus hábitos, adequando-se ao novo
ambiente.
Após a necessidade ter sido reconhecida, os consumidores buscam as
informações adequadas a fim de satisfazê-la. Mowen e Minor (2003) destacam dois
tipos de busca de informação: interna e externa. Na busca interna, o consumidor
tenta recuperar de sua própria memória informações sobre diferentes alternativas de
um produto ou serviço.
No caso da busca interna, se o consumidor se encontra em um processo de
compra de baixo envolvimento, a busca interna tende a ser altamente limitada.
Dependendo do tipo de problema ou necessidade encontrada, o grau de busca
interna pode variar. Se o processo de compra envolve a resolução de um problema
extenso, o consumidor deve realizar uma busca interna por informações e
alternativas de marca de maneira demorada e de forma acurada.
Para a busca externa, os consumidores solicitam informações de fontes
externas.

A busca externa poderia ser definida como o grau de obtenção,

percepção e esforço direcionado à obtenção de dados ou informações no ambiente,
relativos a uma compra específica em consideração. Através da busca externa, é
possível obter informações como: avaliação de marcas alternativas; critérios de
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avaliação nos quais seja possível comparar marcas; a importância dos vários
critérios de avaliação; informações que formam crenças; atributos que as marcas
possuem e benefícios que os vários atributos proporcionam (MOWEN e MINOR,
2003). Essas informações podem vir de familiares e vizinhos, através de influências
comerciais, como por propagandas e vendedores, públicas e também experimentais
com o manuseio ou uso do produto. A influência dessas informações podem variar o
produto desejado e as características do comprador (KOTLER, 2000).
O estágio que se segue é a avaliação das alternativas. Neste estágio, o
consumidor compara as opções identificadas como potencialmente capazes de
resolver o problema que originou o processo de decisão e, assim, é capaz de formar
crenças, atitudes e intenções sobre as alternativas consideradas. (MOWEN e
MINOR, 2003).
Solomon (2008) salienta que as opções que o consumidor identifica são
formadas pelo composto dos produtos que já se encontram em sua mente, ou seja,
o conjunto de produtos que podem ser facilmente recuperável, somados aqueles
que se manifestam no ambiente externo. O autor ainda diz que, mesmo com esse
conjunto de produtos que pode ser evocado de sua mente, a escolha pode, ainda,
ser influenciada por informações como experiência anterior com o produto,
informações presentes na hora da compra e crenças.
Realizada a avaliação que, segundo Kotler (2000), forma preferências entre
as marcas no conjunto de escolha, o indivíduo poderá também formar uma intenção
de compra para adquirir e, ou utilizar o produto/serviço preferido. No entanto, dois
fatores poderão influenciar entre a intenção e a decisão sumária. O primeiro fator a
ser considerado é a atitude de terceiros e o outro fator são as situações imprevistas.
Para Kotler (2000), não há nenhum processo de análise único utilizado por
todos os consumidores em todas as situações de compra. Existem vários processos
de análise de decisão. A maior parte dos modelos atuais do processo decisório do
consumidor é orientada cognitivamente, isto é, os julgamentos sobre os produtos
são formados pelos consumidores amplamente relacionados em bases racionais e
conscientes.
Outro fator de importância, exposto por Schiffman e Kanuk (2009), Blackwell,
Miniard e Engel (2005) e Assael (1992), refere-se à divisão de papéis durante o
processo decisório, onde cada membro pode exercer papéis diferentes a cada
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processo de compra, bem como pode acumular diferentes papéis em um
determinado processo. A saber, tais papéis são:


Iniciadores: indivíduo que tem a ideia ou necessidade de realizar a
compra;



Influenciadores: fornecem informações sobre produto/serviços;



Controladores: controlam os fluxos de informações sobre determinados
produtos/serviços;



Decisores: possuem a autonomia de decidirem sozinhos ou coletivamente
se acharem necessário, sobre o que vai ser adquirido/utilizado;



Compradores: responsáveis pela compra propriamente dita;



Preparadores: preparam os produtos adquiridos em uma forma adequada
para consumo;



Usuários: usam e/ou consomem um produto;



Mantedores: mantêm o produto ou serviço em boas condições de uso;



Eliminadores: iniciam ou executam o processo de descarte de produtos.

Este processo pode ser exemplificado imaginando-se a situação de uma
clínica médica, onde o consumidor se dirige, num primeiro momento, a um clínico
geral que então indicará um médico especialista. Neste caso, o clínico geral, faz o
papel de iniciador, de um segundo processo decisório, pois identifica a necessidade,
pode também exercer o papel de influenciador, pois ele concentra um leque de
informações sobre médicos especialistas e tendo condições de indicar determinados
profissionais. Outros influenciadores podem ser identificados, como o cônjuge ou
mesmo amigos que já tenham usado os serviços de determinado especialista e que
podem convencê-lo a utilizá-los também O próprio paciente pode desempenhar os
papéis de decisor, comprador e usuário, muito embora os dois primeiros possam ser
desempenhados pelo cônjuge ou outro membro da família.
Além dos papéis de compra, é necessário que também se leve em conta o
tipo de comportamento de compra, tendo em vista o grau de envolvimento do
consumidor com a marca/prestador de serviço. Assael (1992) distinguiu quatro tipos
de comportamento de compra, descritos a seguir:
 Comportamento de compra complexa: os consumidores estão muito
envolvidos com a compra e sabem das diferenças marcantes entre as

33

marcas. Aqui se enquadram os produtos caros, comprados com pouca
frequência e que têm expressão para o consumidor. Normalmente, ele não
sabe o suficiente sobre o produto sendo necessário desenvolver
estratégias de comunicação que levem o consumidor a aprender sobre os
atributos do produto.
 Comportamento de compra com dissonância reduzida: ocorre quando os
consumidores estão muito envolvidos em uma compra, mas notam
algumas diferenças (pequenas) entre as marcas. Aqui, o consumidor
consultará vários pontos de venda, a fim de saber o que está disponível, e
comprará rapidamente, pois a diferença entre as marcas não estão
explícitas. Depois da compra, ele pode sofrer algum tipo de dissonância,
resultante da percepção de alguns pontos não satisfeitos. O consumidor
estará ligado às informações que justifiquem sua decisão de compra.
 Comportamento de compra habitual: acontece quando o consumidor está
pouco envolvido ou não está envolvido com a compra, e quando não há
diferenças marcantes entre as diversas marcas. O consumidor vai à loja e
procura uma marca; se não a encontra, compra outra qualquer, porque não
existe lealdade à marca. Existem evidências de que os consumidores
possuem pouco envolvimento com a maioria expressiva dos produtos
comprados com frequência e de baixo preço.
 Comportamento de compra que busca variedade: nesta situação, o
consumidor está pouco envolvido com a compra e percebe as grandes e
acentuadas diferenças entre as marcas disponíveis. Ele é obrigado a
realizar escolhas de marcas. Essas escolhas ocorrem em função da
variedade e não da insatisfação. Como exemplo, podemos citar a compra
de um sorvete, onde o consumidor avalia o produto durante o consumo. Na
próxima compra, poderá escolher outra marca ou um sabor diferente.

É importante que a empresa esteja atenta à opinião do consumidor em
relação ao seu produto, para que seja feita uma adaptação do produto ao mercado
em que ele pretende se estabelecer, aprimorando ainda mais os seus pontos fortes
perceptíveis ao consumidor e ajustando os pontos fracos do produto ou serviço.
Segundo Solomon (2008), a escolha por determinado serviço pode ser
influenciada por informações obtidas em uma experiência anterior, neste sentido,
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para que a empresa consiga se manter no negócio, as expectativas dos clientes
devem ser atendidas, uma vez que caso estas se encaixam com o desempenho
percebido, o resultado será a satisfação e um possível retorno deste cliente.
Segundo Kotler (2000), o consumidor experimentará algum nível de
satisfação ou de insatisfação, após a compra de algum produto. Ele também se
engajará nas ações pós-compra e nos usos do produto de interesse para empresa.
2.2.6 Recursos do Consumidor

Cada pessoa traz consigo três recursos para cada situação de tomada de
decisão: tempo, dinheiro e níveis de recepção de informação e capacidade de
processamento da mesma. De maneira geral, há limites distintos sobre a
disponibilidade de cada um, exigindo, desta maneira, uma atenção cuidadosa
(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 2000; SOLOMON, 2008; MOWEN E MINOR,
2003).
Solomon (2008) relaciona tempo como sendo um dos recursos mais
preciosos para o consumidor, considerando-se até como uma variável econômica. O
tempo é um recurso que deve ser dividido entre as atividades. Os consumidores
tentam maximizar a satisfação distribuindo o tempo em uma combinação apropriada
de tarefas. A escassez de tempo é uma sensação relacionada à percepção da
existência de mais opções para passar o tempo gerando mais ou menos pressão
pelo peso dessas opções. Outra dimensão do tempo é a psicológica, ou seja, como
ele é realmente vivenciado. A experiência de espera de um consumidor pode
radicalmente influenciar suas percepções da qualidade do serviço.
Mowen e Minor (2003) reforçam a importância do recurso tempo, pois a
disponibilidade de tempo pode afetar a tomada de decisão. Esta disponibilidade de
tempo pode levar os indivíduos a alterarem a busca de informação, passando a se
basearem no conhecimento e experiência para tomar suas decisões, no lugar de
coletarem

informações.

Mesmo

que

as

pressões

de

tempo

não

sejam

suficientemente grandes para impedir algum uso de informação externa durante a
tomada de decisão, elas ainda podem levar os consumidores a adotarem estratégias
mais simples de avaliação do produto, como, por exemplo, basearem-se em menos
atributos ao compararem alternativas.
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Engel, Blackwell e Miniard

(2005) afirmam que o conhecimento do

consumidor pode dividir-se em: conhecimentos declarativos, que envolve os fatos
subjetivos que são conhecidos e o conhecimento de procedimento que se refere ao
entendimento de como estes fatos podem ser utilizados.
Conhecimento, sob a ótica do consumidor, é a quantidade de experiência e
informação armazenada na memória deste consumidor sobre uma vasta gama de
características de produtos e serviços: onde comprar, quando comprar e como usar
os produtos (MOWEN e MINOR, 2003).
Na área da saúde não é diferente, o conhecimento armazenado forma
conceitos que permeados por diversos aspectos, influenciam a decisão do
consumidor de serviços de saúde. Dentre estes conceitos, é imperativa a
compreensão que cada indivíduo possui sobre o que é saúde e como este percebe o
processo de adoecimento e restauração do estado saudável.

2.3 O CONCEITO DE SAÚDE E A COMPREENSÃO DO PROCESSO SAÚDEDOENÇA

O conceito de saúde não é historicamente e culturalmente estático, trata-se
de uma experiência individual influenciada por fatores internos e externos ao corpo.
A compreensão conceitual de saúde e de doença existente em uma determinada
época guarda especial importância, pois, de acordo com Castellanos e Bertolozzi
citados por Oliveira e Egry (1992, p. 1), a mesma “é um instrumento de trabalho
historicamente apropriado para a reprodução daquela articulação na estrutura social
particular analisada". Desta forma, fica claro o entendimento de que o conceito de
saúde resulta de um conjunto de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais que
se combinam de forma particular, em cada sociedade e em conjunturas específicas
(SANTOS; WESTPHAL 1999).
A saúde é silenciosa e geralmente sua plenitude não é percebida no
cotidiano. Na maior parte das vezes, os indivíduos só a percebem na vivência do
adoecimento. Não existe um limite preciso entre a saúde e a doença, mas uma
relação de reciprocidade entre ambas; entre a normalidade e a patologia, na qual os
mesmos fatores que permitem ao homem viver (alimento, água, ar, clima, habitação,
trabalho, tecnologia, relações familiares e sociais) podem causar doenças. Essa
relação é demarcada pela forma de vida dos seres humanos, pelos determinantes
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biológicos, psicológicos e sociais. Tal constatação remete à reflexão de que o
processo saúde-doença-adoecimento ocorre de maneira desigual entre os
indivíduos, as classes e os povos, recebendo influência direta do local que os seres
ocupam na sociedade (BRÊTAS; GAMBA, 2006).
Na antiguidade, quando das religiões politeístas, acreditava-se que a saúde
era dádiva e a doença castigo dos deuses, com o decorrer dos séculos e com o
advento das religiões monoteístas, a dádiva da saúde e o castigo da doença passou
a ser da responsabilidade de um único Deus. Nesse sentido, Figueiredo (2007)
indica que a primeira acepção de saúde apareceu estreitamente ligada a uma
explicação mágica da realidade, em que os povos primitivos viam o doente como
“vítimas de demônios e espíritos malignos, mobilizados talvez por um inimigo”.
Hipócrates nos idos de 400 AC, no entanto, desenvolve o tratado “Os Ares e
os Lugares” onde relaciona os locais de moradia, a água utilizada para beber e os
ventos, com a saúde e a doença. Estas observações empíricas não se limitaram
apenas ao indivíduo, estendendo-se ao ambiente onde vivia. Nesta época, os rituais
deram lugar ao uso de ervas e métodos naturais na abordagem à saúde (BUCK et
al., 1988; FIGUEIREDO, 2007).
Séculos mais tarde, as populações passam a viver em comunidade e a teoria
miasmática toma lugar. Tal teoria, que prevaleceu até o século XIX, consiste na
crença de que a doença é transmitida pela inspiração de “gases” de animais e
dejetos em decomposição (BUCK et al., 1988).
Ao final do século XVIII, predominavam na Europa, como forma de explicação
para o adoecimento humano, os paradigmas socioambientais que se esboçaram
com as primeiras evidências da determinação social do processo saúde-doença.
Todavia, com o advento da Bacteriologia, a concepção ontológica firmou-se vitoriosa
e suas conquistas levaram ao abandono dos critérios sociais na formulação e no
enfrentamento dos problemas de saúde das populações. (OLIVEIRA; EGRY, 2000).
A concepção ontológica, para Oliveira e Egry (2000), é que as doenças são
“entidades” exteriores ao organismo, que o invadem para se localizarem em várias
das suas partes. Segundo Albuquerque e Oliveira (2002), estas entidades não têm
sempre o mesmo significado. Na medicina da Mesopotâmia e do Egito Antigo, eram
relacionadas com processos mágico-religiosos ou com castigos resultantes de
pecados cometidos pelos pacientes e, na medicina moderna, com vírus ou bactérias.
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Esta concepção tem estado frequentemente ligada a uma forma de medicina
que dirige os seus esforços na classificação dos processos de doença e na
elaboração de um diagnóstico exato, procurando identificar os órgãos corporais que
estão perturbados e que provocam os sintomas e por isso considerada como uma
concepção redutora (ALBUQUERQUE e OLIVEIRA, 2002).
Contudo, pode-se observar a saúde em outro aspecto. Partindo da análise do
conceito da saúde da OMS, Ferrara et al (1976 ) propõem um novo conceito, no qual
a saúde é concebida como uma ação contínua do homem perante o universo físico,
mental e social em que vive.
Atribuem ao conceito uma dimensão dinâmica, valorizando o papel dos seres
humanos na manutenção e na transformação da saúde (individual e coletiva),
colocando-os como atores sociais do processo da própria vida (BRÊTAS; GAMBA,
2006).
O recente e acelerado avanço que é observado na área das ciências
biológicas e da saúde, especialmente relacionado à Engenharia Genética e da
Biologia Molecular traz implicações tanto na perspectiva da ocorrência como da
terapêutica de muitas doenças. Desse modo, surgiram vários modelos de explicação
e compreensão da saúde, da doença e do processo saúde-doença, como o modelo
epidemiológico que considera três componentes como fatores causais: agente,
hospedeiro e meio. Esta teoria evoluiu para modelos mais abrangentes, com o
envolvimento do ambiente (não apenas o ambiente físico), estilo de vida, biologia
humana e a estrutura dos sistemas, serviços e políticas de saúde, numa permanente
inter-relação e interdependência (GAMBA; TADINI, 2010).
Segundo Lefèvre e Lefèvre (2004), no mundo atual e particularmente na
sociedade brasileira, a saúde pode ser entendida a partir de três pontos de vista: do
ponto de vista dos indivíduos, do ponto de vista do sistema produtivo e do ponto de
vista técnico.
Do ponto de vista dos indivíduos, saúde pode ser vista como uma qualidade
percebida por estes ou como bem-estar, ou ausência de mal-estar, com base em
algum critério socialmente compartilhado, que os indivíduos podem ter, ser, estar, ou
obter. Lefèvre (1991) relata que, estes indivíduos obtém saúde pelo consumo, direto
ou indireto, de algum tipo de produto ou serviço que induz a saúde ou protege contra
doenças, tais como remédios, vitaminas, alimentos, vacinas, cirurgias, massagens e
muitos outros.
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Do ponto de vista do sistema produtivo, saúde é um dos valores a ser
reificado em mercadorias ou serviços, cujo uso ou consumo implica entrar na posse
do valor consumido (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2004).
De um ponto de vista técnico, a saúde pode ser vista como um tipo específico
de poder ou autoridade. Este poder pertence historicamente a um conjunto de
profissionais

ou

especialistas

que

conceituam

e

prescrevem

saúde

e

comportamentos saudáveis, produzem tecnologia e ações responsáveis por causar
um efeito de saúde em indivíduos e populações. São estes mesmos que podem
atestar que uma dada pessoa ou comunidade é, ou está saudável ou doente
(LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2004).
Esta relação de poder, muitas vezes, interfere no diálogo tornando-o
estruturalmente assimétrico e pautado em uma prática discursiva e comportamental
regida por relações de mando/ obediência, prescrição/cumprimento da prescrição,
podendo estas relações serem estabelecidas de forma mais autoritárias ou mais
gentis, mais ou menos participativas (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2004; GADELHA,
2003).
Nesta relação, que é essencialmente assimétrica enquanto partilha de
parcelas de poder, o profissional muitas vezes pressupõe saber mais a respeito do
corpo de um indivíduo do que ele próprio, referindo-se a ele cientificamente como a
um objeto, que, no caso, representa a saúde ou a doença, de um indivíduo. Todavia,
este objeto sobre o qual ele fala só lhe pertence no campo técnico uma vez que
pertence, enquanto sensação física e emocional, ao indivíduo sujeito de sua ação
(EPSTEIN, 2005).
Segundo Lefèvre e Lefèvre (2004), seguindo os princípios da Promoção de
Saúde, diante desta problemática há um posicionamento político a ser seguido que
consiste no empoderamento deste indivíduo.

2.4 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA SAÚDE NO BRASIL

A evolução histórica das políticas de saúde está relacionada diretamente à
evolução político-social e econômica da sociedade brasileira, não sendo possível
dissociá-los. Sendo assim, a compreensão da realidade atual deste setor requer
uma análise dos determinantes históricos e das influências de todo o contexto
político-social pelo qual o Brasil passou ao longo do tempo.
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2.4.1 A política de saúde do Brasil colônia até a Constituição Federal de 1988

No Brasil colônia as ações voltadas para a saúde eram em sua maioria de
caráter focal, sendo que grande parte da população recorria àqueles que, por
conhecimentos empíricos (curandeiros), desenvolviam as suas habilidades na arte
de curar. O privilégio de ter acesso aos poucos profissionais legais da medicina, que
eram trazidos de Portugal, restringia-se aos membros da coroa e aos Barões
(FILHO, 2002).
O desconhecimento por parte dos médicos e curandeiros e a ausência nos
serviços de saúde eficientes fizeram com que o Brasil vivenciasse uma onda de
surtos epidêmicos tais como varíola, febre amarela e cólera. Esta situação fez com
que o império se visse pressionado a intervir no campo da saúde criando o centro de
ações sanitárias, centro de formação de médicos e a Junta de higiene pública
(FILHO, 2002).
Ao longo do tempo, estas ações foram se mostrando insuficientes para conter
as enfermidades que estavam reduzindo a vida produtiva da população e já na era
republicana, foram criados planos de combate às enfermidades que articulavam os
setores da educação, alimentação, habitação, transporte e trabalho. Estes planos
receberam o nome de política social (FILHO, 2002).
Já no século XX, com a industrialização e as más condições de higiene,
saúde e habitação, a classe trabalhadora começa a reivindicar atenção à saúde, que
emerge como uma questão social no Brasil. Este movimento fez com que, a partir da
década de 1930, o Estado redefinisse o seu papel, formulando a política de saúde,
que neste período assumiu duas direções: a da saúde pública e a da medicina
previdenciária. Em decorrência destes fatos foi criada a primeira Caixa de
Aposentadorias e Pensões (CAP), através do decreto-lei nº4682/23, para assegurar
assistência médica aos ferroviários. A partir de então, sob pressão de outras
categorias, as CAPs passam a serem multiplicadas e aplicadas a várias categorias
profissionais que possuíam maior nível de organização e inserção em setores
estratégicos da economia (BRAVO, 2007).
As primeiras relações entre a previdência social e a saúde se deram através
das CAPs, porém neste momento com caráter puramente assistencialista, tratando a
saúde de forma individualista e que aos poucos foram assumindo ações de
assistência médica (BRAVO, 2007).
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Na década de 1930, o sistema previdenciário reformula-se e as CAPs são
unificadas dando lugar ao Instituto de Aposentadorias e Pensões (IAPs), que
estendeu os seus serviços a um número maior de categorias profissionais. Segundo
Filho (2002), as dificuldades de gerenciamento dos institutos e o volume de queixas
de trabalhadores levaram o Estado a tentar reorganizar as administrações e os
serviços oferecidos pelas agências previdenciárias.
Após 1964, o governo militar passa a utilizar-se de uma tecno-burocracia
previdenciária, onde se observou o crescimento da medicina previdenciária,
sobretudo a partir da criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que
unificou todos os órgãos previdenciários que funcionavam desde 1930. Todavia, em
um curto espaço de tempo, os serviços e hospitais próprios da rede previdenciária
passaram a não ser mais suficientes para assistir a toda essa população e o
governo passa a investir recursos na iniciativa privada para expandir a rede de
serviços previdenciários. Tal investimento alavancou o setor privado, garantindo
expansão física da rede hospitalar e ampliação do acesso da população a serviços
de saúde por meio de um modelo hospitalocêntrico de assistência, privilegiando
serviços individuais e de alta densidade tecnológica (MENDES, 1994).
A expansão da demanda, os custos crescentes com a assistência médica,
aliados às sucessivas crises econômicas no país, levaram à necessidade de
racionalizar gastos com a assistência de saúde impondo ao governo a necessidade
de desenvolver um modelo assistencial de custo mais baixo. Neste contexto,
começa a ter espaço, no Brasil, a proposta de uma atenção primária seletiva, focal,
dirigida a populações marginalizadas por meio da oferta de tecnologias simples e
baratas para os contingentes populacionais excluídos tais como a periferia das
cidades e regiões rurais – o que é criticado por muitos como uma “medicina pobre
para pobres” levando à expansão de uma oferta discriminatória marcada pela baixa
qualidade e pelas grandes dificuldades de acesso. Esta significativa queda na
qualidade da atenção, “expulsou” as camadas socioeconômicas mais privilegiadas
do sistema público de saúde (CORDEIRO, 1996; MENDES, 1994).
Em 1978, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e Fundo das Nações
Unidas pela Infância (UNICEF) promoveram a Conferência de Alma-Ata que entre
outros paradigmas, propôs a ênfase na atenção primária para a expansão de
cobertura indicando uma grande sintonia entre as diretrizes da política de saúde no
Brasil com as propostas daqueles organismos internacionais. Neste mesmo ano, o
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Ministério da Saúde elabora uma proposta para expandir a proposta de
interiorização da assistência à saúde, resultando numa grande expansão da rede
ambulatorial pública em todo o território nacional (MENDES, 1994; PAIM, 1999).
Nos primeiros anos da década de 1980, o Brasil vive em meio a uma forte
crise financeira. Nesta época, a Previdência Social é extinta, marcando um período
caracterizado por crescente insatisfação de usuários, de prestadores de serviços e
de trabalhadores da saúde, aliada à gradativa perda de qualidade dos serviços
prestados. Emergem neste cenário as temáticas da Reforma Sanitária que se
tornaram visíveis no Plano de Reorientação da Assistência à Saúde no âmbito da
Previdência Social que propunha a reversão gradual do modelo médico assistencial
hospitalocêntrico através da criação do domicílio sanitário, da montagem de um
sistema de auditoria médico-assistencial, do aumento da produtividade, da melhoria
da qualidade da atenção, da equalização dos serviços às populações urbana e rural,
entre outros (MENDES, 1994).
Seria implantado, também, nesse momento, segundo Mendes (1994), o Plano
de Racionalização Ambulatorial que tinha como propósito permitir o desenvolvimento
de uma rede ambulatorial hierarquizada que pudesse aliviar a demanda hospitalar.
O Plano de Racionalização Ambulatorial, que se estendeu de 1983 até 1987, acabou
levando às Ações Integradas de Saúde (AIS). Paim (1999) defendeu que as AIS se
configuraram como caminho para a descentralização e para o reforço das ações de
saúde nos municípios exercendo um papel relevante como estratégia de transição
em busca de um sistema unificado de saúde.
Em 1987, uma fragilidade política do Ministério da Saúde (MS) e a falta de
base legal para as ações concretas, levaram à criação do Sistema Unificado e
Descentralizado de Saúde (SUDS), que se apresentou como um segundo passo em
direção à construção do Sistema Único de Saúde (SUS). O SUDS, no entanto não
foi capaz de garantir efetividade e eficiência ao sistema público de saúde.
Apresentou baixo impacto em favor da municipalização e pobres resultados
concretos na questão da descentralização e na reorganização dos serviços, pois
suas práticas continuavam dando ênfase à assistência médica individual em
detrimento das ações de caráter mais coletivo (MENDES, 1994).
O período compreendido entre 1985 e 1988, que antecede a promulgação da
nova Constituição Federal, é fortemente caracterizado e influenciado pelo
movimento da Reforma Sanitária (PAIM, 1999).
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O movimento da Reforma sanitária avançou nos questionamentos do sistema
tradicional e na formulação de um novo sistema, sendo este período palco de
avanços democráticos significativos. Foi marco deste movimento a 8º Conferência
Nacional de Saúde, realizada em 1986, que contou com a participação de diversas
entidades representativas com cerca de quatro mil e quinhentas pessoas. Esta teve
como temas centrais: a saúde como direito, a reformulação do sistema nacional de
saúde, o financiamento do setor e a criação em nível federal de um único órgão com
características novas, um novo e fortalecido MS. Por meio da discussão desses
temas, chegou-se à conclusão que as modificações necessárias ao setor saúde
transcendem aos limites de uma reforma administrativa e financeira, e exigiu-se que
a legislação fosse revista naquilo que diz respeito à promoção, proteção e
recuperação da saúde (ESCOREL, 1993).

2.4.2 O cenário da saúde no Brasil da Constituição Federal de 1988 aos dias
atuais

Do final da década de 1980 em diante, destaca-se a Constituição Federal que
foi promulgada em 1988, na qual foram introduzidos avanços relacionados aos
direitos à saúde de todos os cidadãos. Bravo (2007) afirma que o texto constitucional
atendeu em grande parte às reivindicações da reforma sanitária. Nesta constituição,
foram destinados à saúde cinco artigos (196 a 200) em que vale destacar o artigo
196. O mesmo afirma que:
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

Para que o direito à saúde fosse colocado em prática, houve a necessidade
de elaborar uma política que substituísse o SUDS. Buscando atender a este objetivo
é criado, através da Constituição Federal de 1988, o SUS, que, porém só foi
regulamentado em 1990, por meio das leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90, esta última
que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Nacional de
Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros nesta
área.
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A participação da comunidade, que caracteriza o controle social, diz respeito
ao direito que o cidadão tem de participar dos destinos da nação. Esse direito se
insere em uma concepção política, que não é apenas a da democracia
representativa, mas que envolve o fato de que a sociedade deve participar da vida
pública para além do já consolidado direito à representação. Falar de controle social
aborda basicamente cinco questões, que estruturam este conceito, sendo elas, o
direito

de

participar

na

elaboração,

na deliberação,

na implantação,

no

monitoramento e na avaliação das políticas públicas (BRASIL, 2009).
O período compreendido entre 1989 e 1992, foi marcado pela instabilidade
econômica e pela adoção de políticas de saúde que apontaram para um reforço do
modelo médico-assistencial privatista e da assistência médica supletiva. Este
modelo continuou a promover o chamado universalismo excludente em função da
queda da qualidade dos serviços públicos de saúde e da viabilização do acesso de
camadas socioeconômicas mais privilegiadas ao setor privado (PAIM, 1999;
CORDEIRO, 2001).
O setor privado, agora se apresentando na forma da assistência médica
supletiva, investiu-lhes de uma aparência de modernidade e foi visto pela sociedade
como a alternativa capaz de permitir o acesso à assistência médica de qualidade,
bastando para isso pagar por ela. Tal fato ocorreu visto que a mesma tornou
disponível médicos especialistas, hospitais e recursos tecnológicos, os quais se
encontram no imaginário da população como aspectos essenciais da qualidade da
assistência à saúde (FAVERET e OLIVEIRA, 1990).
Este fato também permitiu que essa modalidade assumisse um significado de
referência de qualidade, no imaginário da população em geral, mais intensamente
no imaginário da população de nível socioeconômico mais baixo, que se manteve
dependente exclusiva do SUS. Nesse imaginário, o deslocamento para a atenção
médica supletiva aparece como condição quase obrigatória para a inclusão social na
saúde. Isso se torna visível inclusive em movimentos organizados como nos
sindicatos de trabalhadores em geral, onde se detecta, em suas pautas de
reivindicações, o “direito” a um plano de saúde como garantia de acesso à
assistência de qualidade (FAVERET e OLIVEIRA, 1990).
Os movimentos sociais organizados que lutavam por um sistema público de
saúde de qualidade, diante desta conjuntura, ficaram enfraquecidos uma vez que
suas expectativas quanto ao atendimento público se reduziriam cada vez mais na
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medida em que o seu referencial de assistência de saúde passasse a ser o sistema
privado. Comenta Mendes:
Ademais, de um ponto de vista político, essa universalização excludente, ao
expulsar grupos sociais portadores de maior capacidade de vocalização,
contribui para erodir as bases sociais da Reforma Sanitária ao anular a
capacidade de formação de opinião pública das camadas médias e a força
de mobilização dos sindicatos ligados aos setores industriais modernos
(MENDES, 1994, p. 56).

As mudanças no ambiente político em 1992 favoreceram a retomada do
projeto da Reforma Sanitária. A sociedade civil passou a conquistar o seu espaço e
a influenciar a política de saúde através de sua participação nos Conselhos
Nacional, Estadual e Municipal de Saúde.
No ano de 1995, um novo governo assume o comando das políticas que iriam
nortear os rumos do país atingindo frontalmente os investimentos públicos das áreas
sociais, incluindo a saúde. Porém, o quadro de profunda crise das finanças públicas,
agravado pela imposição de políticas de ajuste impulsionou novas modalidades de
gestão que, aos olhos econômicos, apresentavam uma relação custo-benefício mais
favorável para o setor de saúde. Assim, apesar da atenção primária ter ficado com
sua imagem vinculada à ideia de estratégia de racionalização de gastos com a
saúde, sendo vista por muitos como assistência “pobre para os pobres”, ela se
fortalece como estratégia, com o pretexto de que possibilita a reorganização dos
demais níveis da assistência (VIANA e DAL POZ, 1998).
A atenção Primária passa a ocupar um papel de destaque como porta de
entrada em um modelo de atenção à saúde que busca reorientar a assistência a
partir do nível primário onde propõe resolver cerca de 80 a 85% dos problemas de
saúde da população. Desse modo, a priorização do acesso pelo nível primário, a
territorialização e a hierarquização da assistência se constituíram, naquele
momento, os pilares para a reorientação do modelo assistencial no sistema único de
saúde (VIANA e DAL POZ, 1998).
Nos dias atuais, o sistema de saúde brasileiro assume o formado de uma
rede complexa de prestadores e compradores de serviços gerando uma combinação
público-privada dentro do qual é possível identificar ao menos três subsetores: o
subsetor público, o subsetor privado e o subsetor de saúde suplementar. Os
componentes público e privado do sistema são distintos, mas estão interconectados,
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e as pessoas podem utilizar os serviços de todos os três subsetores, dependendo da
facilidade de acesso ou de sua capacidade de pagamento (PAIM et al, 2011).
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,

está

estruturado

seguindo

as

diretrizes

de

descentralização,

hierarquização, regionalização e participação popular do SUS (PAIM et al, 2011).
Segundo o Art. 5º da Lei 8.080, o SUS tem como objetivos a identificação e
divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; a formulação de
políticas destinadas a promover, nos campos econômico e social a redução de
riscos de doenças e de outros agravos e o estabelecimento de condições que
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde; a
assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e
recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das
atividades preventivas (BRASIL, 1990).
Para cumprir estes objetivos, o Ministério da Saúde, órgão do Poder
Executivo Federal, responsável pela organização e elaboração de planos e políticas
públicas voltadas para a promoção, prevenção e assistência à saúde dos brasileiros
se divide em sete secretarias. Dentre elas vale destacar:
 A Secretaria de Vigilância em Saúde responsável pelo fortalecimento e
ampliação das ações de Vigilância Epidemiológica. Entre suas ações estão
incluídos os programas nacionais de combate à dengue, o programa
nacional de imunização e os programas nacionais de combate a doenças
como tuberculose e Aids;
 A Secretaria Especial De Saúde Indígena;
 A Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, responsável entre
outros, pelo fortalecimento da participação social;
 A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos em que vale
destacar a gestão das ações de regulação do mercado da Saúde;
 A Secretaria de Atenção à Saúde que é responsável, entre outros, pelas
políticas de atenção básica e especializada no país. (BRASIL, 2013).

Esta última secretaria, devido à complexidade de suas funções, é subdividida
em departamentos. O Departamento de Atenção Especializada é o responsável por
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elaborar e avaliar as políticas dos Sistemas Nacionais de Urgência e Emergência e
da Atenção Hospitalar. O Departamento de Atenção Básica assume as
responsabilidades de desenvolver mecanismos de controle e avaliação dos serviços
de atenção primária à saúde (BRASIL, 2012).
Apesar de elaboradas e avaliadas no nível federal, estas políticas, ações e
programas são descentralizados e executados nos níveis estaduais e municipais,
em sua maioria nos serviços de saúde como as Unidades Básicas de Saúde, as
Unidades de Pronto Atendimento e os Hospitais.
O subsetor privado, composto por hospitais, clínicas, laboratórios, entre
outros, com fins lucrativos ou não, prestam serviços financiados de diversas
maneiras com recursos públicos ou privados. Neste crescente mercado privado,
tanto profissionais médicos quanto ambulatórios, hospitais, serviços de diagnósticoterapêuticos e laboratórios vendem serviços de saúde tanto para os consumidores
finais como para o setor público e os planos e seguros privados, gerando interesses
econômicos controversos. Este contexto, segundo Bahia e Viana (2002), aumenta
ainda mais a dificuldade de diálogo, já existente entre os modelos público e privado
de assistências à saúde.
O subsetor de saúde suplementar, com diferentes tipos de planos privados de
saúde e de apólice de seguro, vivenciando a amplitude das corporações de
assistência à saúde, constituída ao final da década de 90, tem seu padrão de
concorrência elevado segundo a lógica da estrutura de mercado do capitalismo
brasileiro. Além disso, a pressão exercida pelos crescentes custos da medicina,
especialmente os derivados da tecnologia, fizeram com que estas empresas
passassem a depender fortemente de recursos financeiros externos (PAIM et al,
2011).
As operadoras, segundo Reis (2000), passaram a estabelecer estratégias
para minimizar a baixa produtividade dos serviços e as dificuldades de ganho de
escala na tentativa de garantir a rentabilidade econômica, havendo registros de
publicidade enganosa, de exclusões de patologias, da expulsão dos idosos, além de
alterações nos tetos de utilização e nos prazos de carência.
Neste contexto, houve consenso em torno da necessidade de intervenção
estatal sobre a atuação das operadoras de planos de saúde, culminando na Lei nº
9.656, de 03 de junho de 1998, que dispôs sobre os planos privados de saúde, e na
criação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio da Lei nº
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9.961, de 28 de janeiro de2000, entendida como instância reguladora de um setor da
economia até então ausente de qualquer padrão de funcionamento (MESQUITA,
2002).
A ação da ANS fortaleceu outros órgãos oficiais de defesa dos consumidores,
como os Juizados Especiais Cíveis e os PROCON, os quais, combinados com o
Código de Defesa do Consumidor, favoreceram a posição dos consumidores frente
ao mercado de saúde suplementar (GIOVANELLA, RIBEIRO E COSTA, 2002,
p.157).
Com o mercado de Saúde Suplementar já normatizado e controlado pela
ANS, atingiu em dezembro de 2012, a marca de 47,9 milhões de vínculos a planos
de assistência médica e 18,6 milhões a planos exclusivamente odontológicos.
Segundo dados publicados pela Agência, mais de 1.500 operadoras ativas
produziram uma receita de contraprestações de cerca de R$ 95 bilhões. No ano,
observou-se crescimento de 2,1% no número de beneficiários de planos de
assistência médica e 12,2% de receita. Estes dados, porém, indicam uma
desaceleração do crescimento desse mercado, acompanhando a desaceleração
também verificada na economia do País neste período (ANS, 2013).
Os dados da ANS mostram ainda que a taxa de cobertura por planos de
assistência médica, em 2012, chegou a 24,7% da população. Em dez anos, 6,6% da
população foram incorporadas ao mercado de saúde suplementar (de 18,1% para
24,7%). Nas capitais, este número sobe para 43,3% da população (ANS, 2013).]
Todavia, ainda se percebe a grande concentração de indivíduos cobertos por
planos privados especialmente na região sudeste do país (37,4%). O Estado de
Minas Gerais, por exemplo, apresenta uma média maior que a nacional com um
percentual de cobertura de 25,9% no estado e 55,2% na capital (ANS, 2013).
Outro fato relevante foi que entre setembro de 2011 a setembro de 2012, as
taxas tanto relacionadas à quantidade de beneficiários em planos de assistência
médica quanto em odontológicos cresceram, apresentando um maior crescimento
na região metropolitana de Belo Horizonte do que no conjunto das regiões
metropolitanas estudadas. (ANS, 2012)
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Tabela 1 – Taxa de cobertura por cobertura assistencial do plano e localização, segundo Grandes
Regiões e Unidades da Federação (Brasil - dezembro/2012)
Assistência médica com ou sem odontologia
Grandes Regiões e
Unidade da
Região Metropolitana
Unidades da Federação
Capital
Interior
Federação
da Capital
Brasil
24,7
43,3
37,7
18,9
Norte
10,8
23,9
22,6
5,0
Rondônia
13,2
26,5
8,0
Acre
5,6
10,8
1,2
Amazonas
15,2
28,2
24,3
1,2
Roraima
6,6
10,1
0,5
Pará
9,8
27,1
23,3
6,0
Amapá
10,3
13,8
12,7
5,1
Tocantins
7,0
21,5
4,0
Nordeste
12,1
32,7
27,1
6,3
Maranhão
6,6
29,8
22,3
2,3
Piauí
7,4
21,4
18,0
2,4
Ceará
13,4
35,6
28,4
4,3
Rio Grande do Norte
15,9
38,7
28,2
8,2
Paraíba
10,4
29,4
21,7
5,8
Pernambuco
17,3
44,5
32,8
11,6
Alagoas
13,0
27,8
23,8
6,6
Sergipe
13,6
35,7
27,2
5,1
Bahia
10,8
28,2
26,9
6,7
Sudeste
37,4
56,7
47,0
31,0
Minas Gerais
25,9
55,2
41,6
21,9
Espírito Santo
32,6
71,6
47,8
28,6
Rio de Janeiro
36,6
52,8
40,7
26,1
São Paulo
43,6
58,7
52,1
37,9
Sul
23,4
49,1
36,6
19,5
Paraná
24,4
53,2
40,2
18,6
Santa Catarina
21,6
42,7
31,9
20,1
Rio Grande do Sul
23,5
45,9
34,7
20,1
Centro-Oeste
18,3
29,3
24,2
11,9
Mato Grosso do Sul
18,4
25,4
15,1
Mato Grosso
14,2
32,7
27,2
10,1
Goiás
15,7
30,1
19,2
11,7
Distrito Federal
29,3
29,3
29,3
Fonte: Adaptado de ANS, 2013

A compreensão do atual cenário do sistema de saúde brasileiro, bem como
dos caminhos percorridos até esta conformação apresenta-se como ponto
importante para a compreensão do comportamento dos consumidores de serviços
de saúde uma vez que os mesmos influenciam diretamente na percepção do
conceito de saúde e do processo saúde-doença.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos adotados foram norteados pelos objetivos
propostos e pela natureza da pesquisa. A apresentação desta etapa está subdividida
em: classificação da pesquisa, descrição do universo e da amostra, além dos
métodos de coleta e análise dos dados apresentados.

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Conforme proposto por Gil (2007) e Vergara (2007), esta pesquisa pode ser
classificada, segundo seus fins, como uma pesquisa descritiva uma vez que busca
levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma determinada população.
A pesquisa descritiva expõe características de determinada população ou de
determinado fenômeno. Pode também estabelecer associações entre variáveis e
definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar os fenômenos que descreve,
embora sirva de base para tal explicação (VERGARA, 2007).
Este método envolve o uso de técnicas padronizadas de coletas de dados,
como o questionário e a observação sistemática, assumindo, em geral, a forma de
levantamento de dados (GIL, 2007). Contudo, Gressler (2004, p.54) alerta que a
pesquisa descritiva “não é uma mera tabulação de dados; requer um elemento
interpretativo que se apresenta combinando, muitas vezes, comparação, contraste,
mensuração, classificação, interpretação e avaliação”. Desse modo, a pesquisa
descritiva permite que os fatos sejam observados, registrados, analisados,
classificados e interpretados, sem que haja a interferência do pesquisador.
Quanto aos meios, este estudo representa uma pesquisa de campo delineada
por levantamento de amostragem. Segundo Gil (2007), o estudo de campo procura
muito mais o aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das
características da população segundo determinadas variáveis. Segundo Vergara
(2000), pesquisa de campo é investigação empírica realizada no local onde ocorre
ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo. Pode incluir
entrevistas, aplicação de questionários, testes e observação participante ou não. O
Levantamento, segundo Gil (2007), caracteriza-se pela interrogação direta de
pessoas cujo comportamento deseja ser conhecido. Basicamente, procede-se à
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema
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estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as
conclusões correspondentes aos dados coletados. O autor também relata que na
maioria dos levantamentos, não são pesquisados todos os integrantes da população
estudada, sendo que os levantamentos por amostragem gozam hoje de grande
popularidade entre os pesquisadores sociais.

3.2 UNIVERSO E AMOSTRA

O Universo deste estudo compõe-se pelos indivíduos moradores da cidade de
Belo Horizonte e que utilizam os serviços de saúde da referida cidade.
Como este universo é bastante amplo, o estudo limitou-se a pesquisar uma
amostra desta população definida por acessibilidade, que, segundo Vergara (2007.
p. 49), “seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles”. Sendo assim, a
pesquisa foi realizada em espaços públicos de aglomeração como praças e
estações de metrô, com indivíduos que concordaram em responder o questionário.
Em cada uma das nove regionais administrativas2 da cidade de Belo Horizonte
foram pesquisadas ao menos 20 pessoas, sendo: 20 na regional Barreiro, 20 na
Centro-Sul, 20 na Oeste, 20 na Leste, 21 na Nordeste, 20 na Noroeste, 20 na Norte,
21 na Pampulha e 20 em Venda nova, perfazendo um total de 182 pesquisas
realizadas.

3.3 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO E PRÉ-TESTE

Malhotra (2006) considera vários instrumentos de pesquisa, tais como
questionários, formulários, entrevistas, dentre outros. Segundo Cervo e Bervian
(1996), o questionário é a mais utilizada técnica de coleta de dados. Tecnicamente
falando, o questionário constitui um meio de obter respostas sobre determinado
assunto de maneira que o respondente forneça as informações de seu domínio e
conhecimento. Um questionário compreende uma série de perguntas ordenadas,
que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Cervo e
Bervian (1996) ensinam que “todo questionário deve ser impessoal, para assegurar
a uniformidade na avaliação de uma situação”.
2

O município de Belo Horizonte está subdivido geograficamente em nove unidades gerenciais,
denominadas regionais administrativas.
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O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário estruturado,
organizado em duas partes. A primeira parte é composta por questões gerais que
buscam caracterizar a população e a segunda com afirmativas desenvolvidas tendo
como modelo a Escala Likert, direcionadas ao núcleo dos objetivos do estudo, que
foram concentradas em blocos e organizadas de acordo com o mapa de saída
(QUADRO 2).
Quadro 2 – Mapa de saída - tópicos abordados e sequência das afirmativas
Objetivos Específicos
Questões
Autores
20
21
Churchill e Peter (2000),, Kotler (2000),
22
Caracterizar os respondentes em sua relação
Kotler e Keller (2006), Mowen e Minor
23
com as alternativas de manutenção da saúde
(2003), Schiffman e Kanuk (2009),
24
Solomon (2008), ANS, 2013
25
26
1
3
5
Engel, Blackwell e Miniard (2005), Kotler
7
Identificar os possíveis fatores que levam os
(2000), Kotler e Keller (2006), Mowen e
indivíduos a decidirem por um ou outro serviço
9
Minor (2003), Schiffman e Kanuk (2009),
de saúde
Solomon (2008), Mendes (2004), Paim,
11
(1999)
13
15
17
2
Caprara (2003), Kotler (2000), Kotler e
Descrever a maneira como os indivíduos se
6
Keller (2006), Lefèvre e Lefèvre (2004),
comportam quando recebem a prestação de
10
Oliveira
(2000),
Santos
(1999),
serviço de saúde, buscando identificar
Schiffman e Kanuk (2009), Solomon
14
posturas passivas e ativas
(2008), Richers (1984)
18
4
Assael (1992), Engel, Blackwell e
8
Descrever a postura assumida pelo indivíduo
Miniard (2005), Epstein (2005), Kotler
perante sua percepção avaliativa de um
12
(2000), Lefèvre e Lefèvre (2004), Mowen
determinado serviço
16
e Minor (2003), Solomon (2008).
19
Fonte: Elaborado pela autora

A escala Likert, segundo Baker (2005), foi elaborada em 1931 por Rensis
Likert com o objetivo de medir os níveis de atitude dos indivíduos diante dos
produtos e serviços, conforme suas experiências e influências sociais. As escalas de
Likert, ou escalas somatórias, requerem que os respondentes indiquem seu grau de
concordância ou discordância com declarações relativas à atitude que está sendo
medida.
As principais vantagens das Escalas Likert em relação às outras, segundo
Mattar (2001), são a simplicidade de construção, o uso de afirmações que não estão
explicitamente ligadas à atitude estudada, permitindo a inclusão de qualquer item
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que se verifique, empiricamente, ser coerente com o resultado final e ainda, a
amplitude de respostas permitidas apresenta informação mais precisa da opinião do
respondente em relação a cada afirmação. Como desvantagem, por ser uma escala
essencialmente ordinal, não permite dizer quanto um respondente é mais favorável a
outro, nem mede o quanto de mudança ocorre na atitude após expor os
respondentes a determinados eventos.
Segundo Gil (2007), logo após a elaboração do instrumento de coleta de
dados este deverá ser submetido a um pré-teste, pois, a partir daí, é que tais
instrumentos estarão adequados para o levantamento.
Seguindo o proposto por Gil (2007), foram selecionados 20 indivíduos
pertencentes ao universo estipulado para a pesquisa. Durante a aplicação do
questionário o tempo de resposta foi medido. Estes indivíduos foram pesquisados,
buscando compreender dificuldades para o preenchimento, frases confusas ou que
não possibilitaram a tomada de decisão proposta. Após o término, o questionário foi
analisado para verificar tudo o que pode implicar a inadequação do seu conteúdo
enquanto instrumento de coleta de dados. Durante a aplicação do questionário o
tempo de resposta foi medido e associado à disposição dos respondentes em
participar da pesquisa.

3.4 COLETA DE DADOS

Os dados da pesquisa foram coletados no período compreendido entre
15/02/2013 a 10/04/2013, através da aplicação do questionário, com abordagem
individual e aleatória de moradores da cidade de Belo Horizonte em espaços
públicos de aglomeração como praças e estações de metrô, conforme mencionado
anteriormente.
Com relação à variável Regional de residência, procurou-se garantir que
fossem respondentes ao menos 20 indivíduos em cada uma das nove regionais
administrativas da cidade de Belo Horizonte. As variáveis: Formas de acesso aos
serviços de saúde e Gênero foram monitoradas para que houvesse uma distribuição
equivalente entre indivíduos que utilizam os serviços de saúde através do SUS e de
convênios e entre homens e mulheres.
Esta pesquisa também utilizou como fonte de dados a observação
participante que, segundo Minayo (2010), se refere ao processo em que o
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pesquisador se coloca como observador de uma situação social, com o objetivo de
realizar uma investigação científica.
Observar consiste na ação de aplicar os sentidos a fim de obter uma
determinada informação sobre algum aspecto da realidade. Sendo assim, pode-se,
mediante este ato, obter uma noção real do ser ou ambiente natural, tratando-o
como fonte direta dos dados, estabelecendo-se assim a observação participante
(QUEIROZ et al, 2007).
Este método, para Queiroz et al (2007), possui grande valor no meio
acadêmico, especialmente nas pesquisas da área da saúde, uma vez que permite a
análise da realidade social na qual está inserido o pesquisador, buscando perceber
conflitos e tensões existentes.

3.5 ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram analisados em três etapas. Na primeira etapa, após a
descrição das variáveis, foi realizado o Teste de Esfericidade que tem por objetivo
verificar a adequação dos dados à análise fatorial. Este teste utiliza um valor limiar
definido de 0,5 abaixo do qual não é aconselhável o uso dessa análise. No caso
deste estudo, a medida de adequação da amostra foi 0,594 permitindo a análise
fatorial que avaliou o instrumento de coleta de dados fornecendo um alicerce para a
técnica que será utilizada na segunda parte.
Na segunda parte, os dados foram tratados através de uma análise
multivariada. Esta análise avaliou o efeito dos fatores preditivos sobre os diferentes
grupos de questões que abordam os objetivos específicos da pesquisa, verificando
se há diferenças entre as opiniões dos respondentes, de acordo com a influência
das variáveis preditoras.
Em um terceiro momento, os dados já tratados foram analisados através das
informações extraídas pela autora por meio da observação participante.
Concluídas as etapas que explicitaram a metodologia da pesquisa, apresentase, no capítulo a seguir, uma análise descritiva dos resultados obtidos pela
pesquisa, acompanhados de uma discussão.
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados deste trabalho serão apresentados de maneira conectada aos
objetivos propostos e a discussão será realizada com o embasamento da revisão
bibliográfica. Buscando atender ao cumprimento dos objetivos específicos, a
perspectiva enfim, será atingir o objetivo geral de identificar de que forma os fatores
culturais, sociais, psicológicos e pessoais interferem no comportamento de cidadãos da
cidade de Belo Horizonte – MG, perante as alternativas de acesso aos serviços de
Saúde.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES EM SUA RELAÇÃO COM AS
ALTERNATIVAS DE SAÚDE

O perfil da amostra apresenta-se a partir da descrição da forma de acesso aos
serviços de saúde, da faixa etária, do gênero, do estado civil, da faixa de renda salarial
e do nível de escolaridade dos respondentes.

4.1.1 Forma de acesso aos serviços de saúde

Dos 182 respondentes, 57,1% possuem convênios como forma de acesso aos
serviços de saúde, 41,8% utilizam estes serviços pelo SUS e apenas 1,1 por via
particular.
Tabela 2 – Formas de acesso aos serviços de saúde
Frequência Percentual Porcentagem acumulativa
76
41,8
41,8
SUS
104
57,1
98,9
CONVÊNIO
PARTICULAR
02
1,1
100,0
Total
182
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

4.1.2 Faixa Etária

As faixas etárias consideradas acima de 69 anos formam o menor grupo de
respondentes da pesquisa, com 1,6% dos respondentes, seguidos pelos
respondentes de 60 a 69 anos que representaram 6,6% do total. O grupo constituído
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pelos respondentes de 50 a 59 anos e 40 a 49 anos, tiveram representação
aproximada, com 14,3%. Os grupos mais representativos foram os formados por
indivíduos de até 29 anos (34,1%) e de 30 a 39 anos (28%), que juntos
representaram 62,1% dos respondentes.
Tabela 3 – Faixa Etária
Frequência Percentual Porcentagem acumulativa
62
34,1
34,1
ATÉ 29 ANOS
51
28,0
62,1
DE 30 ATÉ 39 ANOS
28
15,4
77,5
DE 40 ATÉ 49 ANOS
DE 50 ATÉ 59 ANOS
26
14,3
91,8
DE 60 ATÉ 69 ANOS
12
6,6
98,4
ACIMA DE 69 ANOS
3
1,6
100,0
Total
182
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

4.1.3 Gênero

Dos 182 questionários respondidos, houve 65,4% de pesquisados do
sexo feminino, 34,6% do sexo masculino.
Tabela 4 – Gênero
Frequência Percentual
MASCULINO
63
34,6
FEMININO
119
65,4
Total
182
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

4.1.4 Estado Civil

Dentre os respondentes, 47,8% do total formam o grupo dos solteiros,
seguidos

pelos

casados

com

39,6%.

Desquitados,

representaram 12,6% dos respondentes.
Tabela 5 – Estado Civil
Frequência Percentual
87
47,8
SOLTEIRO
72
39,6
CASADO
OUTRO
23
12,6
Total
182
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

divorciados

e

viúvos
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4.1.5 Faixa de renda salarial

Relacionado à renda, apareceram com a mesma frequência os respondentes
com renda entre R$ 679,00 e R$1356,00 e R$1357,00 e R$3390,00 cada um com
28% dos questionários da pesquisa, representando juntos 56% do total. Logo após,
com 22% apareceram os respondentes com renda de até R$678,00.

Os

respondentes com renda salarial entre R$3391,00 e R$6780,00 representaram
13,7% e os com renda acima desde valor apenas 4,9%. Preferiram não responder a
esta pergunta apenas quatro respondentes, representando 2,2% da amostra.
Tabela 6 – Faixa de renda salarial
Frequência Percentual Porcentagem acumulativa
40
22,0
22,0
ATÉ R$ 678,00
52
28,6
50,5
DE R$ 679,00 ATÉ R$ 1356,00
52
28,6
79,1
DE R$ 1357,00 ATÉ 3390,00
DE R$3391,00 ATÉ R$ 6780,00
25
13,7
92,9
ACIMA DE R$ 6780,00
9
4,9
97,8
PREFIRO NÃO RESPONDER
4
2,2
100,0
Total
182
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

4.1.6 Nível de escolaridade

O número de respondentes da pesquisa que possuíam como grau de
escolaridade o primário incompleto representa 2,7% da amostra, seguidos por
20,3% dos respondentes que relataram possuir curso primário completo ou
secundário incompleto. A maior representatividade abrangeu os que afirmaram
possuir o curso secundário completo ou superior incompleto, que contemplaram
40,1% da amostra, seguido pelo grupo de respondentes que relataram possuir curso
superior completo ou especialização que representaram 36,8% do total.
Tabela 7 – Nível de Escolaridade
Frequência Percentual Porcentagem acumulativa
5
2,7
2,7
PRIMÁRIO INCOMPLETO
37
20,3
23,1
PRIMÁRIO COMPLETO/ SECUNDÁRIO
INCOMPLETO
SECUNDÁRIO COMPLETO/SUPERIOR
73
40,1
63,2
INCOMPLETO
SUPERIOR COMPLETO/
67
36,8
100,0
ESPECIALIZAÇÃO
Total
182
100,0
Fonte: Dados da pesquisa
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4.1.7 Relação entre as variáveis de caracterização e as alternativas de
manutenção da saúde

Os dados apresentados nesta seção buscam, através da associação entre
determinadas variáveis, caracterizar os respondentes em sua relação com as
alternativas de manutenção da saúde. Para tal, foi selecionada a variável Forma de
acesso aos serviços de saúde que será relacionada às variáveis, Regional de
residência, Estado civil, Faixa de Renda e Nível de escolaridade.

4.1.7.1 Forma de acesso aos serviços de saúde x Regional de residência

O acesso à saúde através do SUS, que representa a opção de 41,8% dos
respondentes, segundo os dados desta pesquisa, prevalece nas regionais Barreiro,
Venda Nova e Nordeste, enquanto nas outras seis regionais o acesso através do
Convênio é mais frequente, representando a escolha de 57,1% dos respondentes. O
acesso por via Particular (opção de 1,1 %dos respondentes) aparece apenas duas
vezes, sendo uma na regional Centro Sul e outra na regional Leste.
Tabela 8 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Regional de residência
REGIONAL SUS CONVÊNIO PARTICULAR TOTAL
BARREIRO 60,0%
40,0%
0,0%
100,0%
CS
15,0%
80,0%
5,0%
100,0%
OESTE
40,0%
60,0%
0,0%
100,0%
LESTE
25,0%
75,0%
0,0%
100,0%
NE
61,9%
38,1%
0,0%
100,0%
NO
45,0%
55,0%
0,0%
100,0%
NORTE
40,0%
55,0%
5,0%
100,0%
PAMP
33,3%
66,7%
0,0%
100,0%
VN
55,0%
45,0%
0,0%
100,0%
Total
41,8%
57,1%
1,1%
100,0%
Fonte: Dados da pesquisa

4.1.7.2 Forma de acesso aos serviços de saúde x Estado civil

A relação entre a forma de acesso aos serviços de saúde e o estado civil
mostra que entres os respondentes que se declararam solteiros (47,8% dos
respondentes) a distribuição é similar, porém entre os casados, que representaram
39,6% da amostra, existe a prevalência do acesso através dos convênios. Os dois
casos de escolha por via particular aparecem entre os indivíduos solteiros.
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Tabela 9 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Estado Civil
ESTADO CIVIL SUS CONVÊNIO PARTICULAR Total
SOLTEIRO
49,4%
48,3%
2,3%
100,0%
CASADO
34,7%
65,3%
0,0%
100,0%
OUTRO
34,8%
65,2%
0,0%
100,0%
TOTAL
41,8%
57,1%
1,1%
100,0%
Fonte: Dados da pesquisa

4.1.7.3 Forma de acesso aos serviços de saúde x Faixa de renda

Entre os respondentes que possuem o SUS como forma de acesso aos
serviços, 40,8% afirmaram ter renda salarial de até R$ 678,00. Na faixa de renda
entre R$ 679,00 e R$ 1356,00 a forma de acesso aos serviços de saúde é similar
com discreta prevalência do acesso através do SUS. Já nas faixas de renda
superiores a R$ 1357,00 prevalece o acesso por convênio, sendo que 65,4% dos
que afirmaram acessar os serviços de saúde através deste meio se encontram
nessa faixa de renda.

RENDA

Tabela 10 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Faixa de renda
DE
DE R$
DE
ACIMA
PREFIRO
ATÉ R$ R$679,00 1357,00 R$3391,00
Percentual
DE R$
NÃO
Total
678,00 ATÉ R$ ATÉ R$
ATÉ R$
acumulado
6780,00 RESPONDER
1356,00 3390,00
6780,00

17,0%
14,8%
SUS
13,2%
CONVENIO
5,0%
PARTICULAR
0,0%
0,6%
Fonte: Dados da pesquisa

6,6%
21,4%

2,8%
11,0%

0,0%
5,0%

0,6%

0,0%

0,0%

0,6% 41,8%
1,7% 57,2%
0,0% 1,1%

41,8%
98,9%
100%

4.1.7.4 Forma de acesso aos serviços de saúde x Nível de escolaridade

Entre os respondentes que relataram ter como grau de escolaridade o
primário incompleto, o acesso aos serviços de saúde ocorre com uma frequência
discretamente maior através de convênio. O SUS aparece como principal forma de
acesso para os que relataram possuir curso primário completo ou secundário
incompleto. Entre os que afirmaram possuir o curso secundário completo ou superior
incompleto o acesso aos serviços de saúde ocorre com uma frequência
discretamente maior através do SUS. Por sua vez, o grupo de respondentes que
relataram possuir curso superior completo ou especialização acessam os serviços
de saúde em sua maioria por convênio.
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Tabela 11 – Forma de acesso aos serviços de saúde x Nível de escolaridade
PRIMÁRIO
SECUNDÁRIO
SUPERIOR
NÍVEL DE
PRIMÁRIO
COMPLETO/ COMPLETO/
COMPLETO/
Total
EDUCAÇÃO INCOMPLETO SECUNDÁRIO SUPERIOR
ESPECIALIZAÇÃO
INCOMPLETO INCOMPLETO
SUS
1,1%
CONVENIO
1,6%
PARTICULAR
0,0%
Fonte: Dados da pesquisa

13,7%
6,6%
0,0%

20,3%
19,2%
0,55%

6,6%
29,7%
0,55%

41,8%
57,1%
1,1%

Percentual
acumulado
41,8%
98,9%
100%

Kotler (2000) apresenta cinco elementos que constituem os fatores pessoais:
idade e estágio do ciclo de vida, ocupação, condições econômicas, estilo de vida e
personalidade. Desses, considerou-se para efeito desta pesquisa, a idade, as
condições econômicas e o ciclo de vida representado pelo estado civil. A Idade e
estágio do ciclo de vida, segundo Kotler (2000), influenciam no comportamento do
consumidor uma vez que as necessidades e os desejos das pessoas modificam-se
ao longo de suas vidas. Nesse sentido, Churchill e Peter (2000, p.162) comentam a
existência dos ciclos de vida familiar, isto é, um conjunto de estágios pelos quais as
famílias passam e que influenciam suas necessidades e a capacidade de satisfazêlas, corroborando os dados da pesquisa.
Estes mesmo dados refletem ainda o exposto por Kotler (2000) quando o
mesmo afirma que as condições econômicas, ou seja, a renda disponível, poupança
e patrimônio, condições de crédito, atitudes em relação às despesas versus
poupança, afetam diretamente a escolha do consumidor, uma vez que, como visto,
nas faixas de renda superiores a R$ 1357,00 prevalece o acesso aos serviços de
saúde por convênio (KOTLER, 2000)

4.2 OS POSSÍVEIS FATORES QUE LEVAM OS INDIVÍDUOS A DECIDIREM POR
UM OU OUTRO SERVIÇO DE SAÚDE

O resultado da análise multivariada demonstrou que os itens responsáveis por
diferentes padrões de agrupamento de respostas referem-se à regional de
residência (Q20) e ao nível de escolaridade (Q26), ou seja, são estas as questões
que afetam a decisão das respostas fornecidas pelos respondentes. As demais
questões não apresentam valores significativos de interação (p< 0,05) não se
configurando, portanto, como bons preditores do comportamento de resposta dos
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respondentes. Desta maneira, os gráficos e interpretações serão apresentados em
interação àquelas questões.
As questões (Q1, Q3, Q5, Q7, Q9, Q11, Q13, Q15, Q17) foram elaboradas
para serem avaliadas pelos respondentes com o intuito de identificar os possíveis
fatores que levam os indivíduos a decidirem por um ou outro serviço de saúde.
A Tabela 11 mostra que os valores da interação entre as variáveis Q20 e Q26
sobre as questões listadas acima possuem uma relação significativa (p<0,05),
sugerindo que ambas as variáveis são importantes para as diferenças observadas
nos padrões de respostas dos respondentes dos diferentes grupos.
Tabela 12 – Interação entre as variáveis Q20 e Q26 sobre as questões Q1, Q3, Q5, Q7, Q9, Q11,
Q13, Q15, Q17
Teste p
"Q20" Wilks 0.021135
"Q26" Wilks 0.001884
Fonte: Dados da pesquisa

A variável Q1 (Só procuro atendimento por um profissional de saúde ou em
um serviço de saúde se for indicado por familiares ou amigos) buscou perceber a
influência dos fatores sociais na decisão de escolha por um ou outro serviço de
saúde, através da avaliação do grau de concordância dos respondentes com a
afirmação.
Os fatores sociais, segundo Kotler e Keller (2006), referem-se às influências
que os grupos de referência, a família e os papéis e posições sociais exercem sobre
o comportamento de um indivíduo perante uma situação de consumo. Churchill e
Peter (2000) esclarecem ainda que na maioria dos casos os grupos de referência
não dizem diretamente aos consumidores o que fazer, mas são os consumidores
que se deixam influenciar pela opinião do grupo ou por se preocuparem com os
sentimentos dos membros do grupo. Todavia, os dados da pesquisa não refletiram
esta relação uma vez que a compilação dos dados demonstrou que a variável Q1
apresentou Média = 2.703297 e Moda = 1 (com frequência de 58), refletindo uma
tendência dos respondentes que vai da discordância total à indiferença com relação
a esta afirmação.
A regional da residência exerce influência sobre esta variável, sendo
identificados dois grupos distintos: o primeiro, composto pelas regionais 1 (Barreiro),
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6 (Noroeste), 7 (Norte), 8 (Pampulha) e 9 (Venda Nova), que apresentam como
média a resposta 2 (discorda parcialmente); e o segundo grupo, composto pelos
locais 2 (Centro-sul), 3 (Oeste), 4 (Leste) e 5 (Nordeste), que apresentam média 3
(indiferente). Destaca-se que a regional 5

apresentou maior tendência à

concordância.
Gráfico 1 – Q1 x Regional de residência
F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
Só procuro atendimento por um profissional de saúde ou em
um serviço de saúde se for indicado por familiares ou amigos
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8

9

Regional da residência

Fonte: Dados da pesquisa

A influência dos níveis de escolaridade sobre a variável Q1, demonstrou que
os níveis 3 (Secundário completo/ Superior completo) tendem a diferir entre 2
(Primário completo/ Secundário incompleto) e 4 (Superior completo/ Pós-graduação)
entre si com os níveis 2 e 4, tendendo a ser indiferente, já o nível 3 tende a
discordar parcialmente. O nível 1 (Primário incompleto) apresenta um grande desvio
em relação aos demais, indo de pessoas que discordam totalmente a pessoas que
são indiferentes.
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Gráfico 2 – Q1 x Nível de Escolaridade
F(27, 473.77)=2.0310, p=0.00188
Só procuro atendimento por um profissional de saúde ou em
um serviço de saúde se for indicado por familiares ou amigos
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Fonte: Dados da pesquisa

As variáveis Q3 (Não me importo se os outros funcionários do serviço de
saúde não atendem bem, desde que o profissional de saúde que me atender seja
bom) e Q5 (Sempre reparo se o local que procuro é bonito, limpo e organizado)
buscam identificar a percepção dos respondentes sobre fatores externos. Schiffman
e Kanuk (2009, p.103) definem percepção como “o processo pelo qual um indivíduo
seleciona, organiza e interpreta estímulos visando a um quadro significativo e
coerente no mundo”.
Na compilação dos dados, a variável Q3 apresentou Média = 2.087912 e
Moda = 1 (com frequência de 101), demonstrando uma tendência dos respondentes
em discordarem desta afirmação. Já a Q5 apresentou Média = 4.357143 e Moda = 5
(com frequência de 107), demonstrando que existe uma tendência à concordância
em relação à afirmação.
A influência da regional da residência sobre a variável Q3 mostra que há dois
grupos distintos: o primeiro, composto por todos os locais exceto o 9 (Venda Nova),
que apresentam como média a resposta 2 (discorda parcialmente); e o segundo
grupo, composto por 9 (Venda Nova), que apresentam média 3 (indiferente).
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Gráfico 3 – Q3 x Regional de residência
Não me importo se os outros funcionários do serviço de saúde
não atendem bem, desde que o profissional de saúde que me
atender seja bom

F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
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Fonte: Dados da pesquisa

Os níveis de escolaridade influenciam a variável Q3, demonstrando que os
níveis 3 e 4 tendem a diferir entre si, com o nível 4 tendendo a ser indiferente, já o
nível 3 tende a discordar parcialmente. O grupo 1, por sua vez, apresenta o maior
desvio em relação aos demais, indo de pessoas que discordam totalmente a
pessoas que são indiferentes.
Gráfico 4 – Q3 x Nível de Escolaridade
Não me importo se os outros funcionários do serviço de saúde
não atendem bem, desde que o profissional de saúde que me
atender seja bom

F(27, 473.77)=2.0310, p=0.00188
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Fonte: Dados da pesquisa
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A variável Q5 recebe influência da regional de residência, porém não existe
uma relação significativa entre esta questão e os níveis de escolaridade.
Relacionada à Q20, foi encontrado dois grupos distintos, sendo o primeiro composto
por todos os locais exceto1 (Barreiro) e 4 (Leste), que apresentam como média a
resposta 5 (concordo totalmente); e o segundo grupo, composto por 1 e 4, que
apresentam média 4 (concordo parcialmente). Destaca-se que a regional com maior
tendência à concordância é a 8 (Pampulha).
Gráfico 5 – Q5 x Regional de residência
F(72, 992.99)=1.3860, p=0.021
Sempre reparo se o local que procuro é bonito, limpo e organizado
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Fonte: Dados da pesquisa

Através das variáveis Q7 (Vou sempre a Pronto atendimento porque é mais
rápido, mesmo se o caso não for grave) e Q9 (Sempre vou ao serviço de saúde mais
perto da minha casa), buscou-se avaliar a influência do recurso Tempo sobre a
tomada de decisão do indivíduo.
Cada pessoa traz consigo três recursos para cada situação de tomada de
decisão: tempo, dinheiro e níveis de recepção de informação associada à
capacidade de processamento da mesma. Solomon (2008) relaciona tempo como
sendo um dos recursos mais preciosos para o consumidor, sendo considerado até
como uma variável econômica. Mowen e Minor (2003) reforçam a importância do
recurso tempo, pois a disponibilidade de tempo pode afetar a tomada de decisão.
Esta disponibilidade de tempo pode levar os indivíduos a alterarem a busca de
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informação, passando a se basear no conhecimento e experiência para tomar suas
decisões, no lugar de coletarem informações. Os dados da pesquisa, porém não
mostraram o fator tempo como determinante da decisão dos respondentes.
A análise descritiva dos dados demonstrou que variável Q7 apresentou Média
= 2.302198 e Moda = 1 (com frequência de 68), demonstrando uma tendência dos
respondentes em discordarem desta afirmação. Já a Q9 apresentou Média =
3.379121 e Moda = 5 (com frequência de 65), demonstrando que existe uma
tendência que vai da indiferença à concordância em relação à afirmação.
Com relação à variável Q7, confirma-se a tendência entre os respondentes de
se manterem entre indiferença e a discordância parcial, com médias maiores de
indiferença nas regionais 2 e 3 e menores na regional 5.
Gráfico 6 – Q7 x Regional de residência
Vou sempre em Pronto atendimentos pois é mais rápido, mesmo
se o caso não for grave

F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
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Fonte: Dados da pesquisa

A Influência dos níveis de escolaridade sobre a variável Q7 mostra que os
níveis 2, 3 e 4 tendem a discordar parcialmente desta questão, já o nível 1 apresenta
um grande desvio em relação aos demais, tendendo a concordar parcialmente a
totalmente com esta questão.
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Gráfico 7 – Q7 x Nível de Escolaridade
F(27, 473.77)=2.0310, p=0.00188
Vou sempre em Pronto atendimentos pois é mais rápido,
mesmo se o caso não for grave
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Fonte: Dados da pesquisa

Apenas os respondentes da regional 6 demonstram-se indiferentes à variável
Q9, os demais tendem a concordar parcialmente com esta questão.
Gráfico 8 – Q9 x Regional de residência
F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
Sempre vou ao serviço de saude mais perto da minha casa
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Fonte: Dados da pesquisa

A influência dos níveis de escolaridade sobre a variável Q9 mostra uma
tendência de migração da concordância total à indiferença conforme este nível
aumenta. Os respondentes do nível 1 tendem a concordar parcialmente/ totalmente,
os do nível 2 a concordar parcialmente, enquanto os respondentes dos níveis 3 e 4
tendem a mostrar-se indiferentes.
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Gráfico 9 – Q9 x Nível de Escolaridade
F(27, 473.77)=2.0310, p=0.00188

Sempre vou ao serviço de saude mais perto da minha casa

6.5
6.0
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1

2

3

4

Níveis de educação

Fonte: Dados da pesquisa

Através das variáveis Q11 (Só procuro o SUS se não tiver condições de pagar
um médico particular), Q13 (Se não tivesse convênio procuraria atendimento em
unidades do SUS), e Q15 (Se não tivesse convênio, procuraria atendimento em
unidades de saúde particulares) buscou-se avaliar a influência dos recursos
financeiros sobre a tomada de decisão do indivíduo.
As condições econômicas, ou seja, a renda disponível, poupança e
patrimônio, condições de crédito, atitudes em relação às despesas versus poupança,
segundo Kotler (2000) afetam diretamente a escolha de produtos.
A análise descritiva dos dados demonstrou que a variável Q11 apresentou
Média = 3.725275 e Moda = 5 (com frequência de 90), demonstrando que existe
uma tendência que vai da indiferença à concordância total em relação à afirmação.
Já a Q13 apresentou Média = 4.192308 e Moda = 5 (com frequência de 109),
demonstrando que existe uma tendência à concordância, parcial ou total, com a
afirmação. Q15, por sua vez, apresentou Média = 3.175824 e Moda = 4 (com
frequência de 62), demonstrando que existe uma tendência que vai da indiferença à
concordância parcial em relação à afirmação.
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As variáveis Q11, Q13 e Q15 recebem influências da regional de residência,
porém não existe uma relação significativa entre estas questões e os níveis de
escolaridade.
Apenas os respondentes das regionais 1, 6, 7 e 8 tendem a demonstraremse indiferentes a Q11, os demais tendem a concordar parcialmente com esta
questão.
Gráfico 10 – Q11 x Regional de residência
F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
Só procuro o SUS se não tiver condições de pagar um médico
particular
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Fonte: Dados da pesquisa

Com relação a Q13, verifica-se uma tendência clara de que os respondentes
concordem parcialmente com esta questão, exceto os respondentes da regional 9,
que tendem a concordar totalmente com a questão.
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Gráfico 11 – Q13 x Regional de residência
Se não tivesse convênio procuraria atendimento um unidades
do SUS

F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
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Fonte: Dados da pesquisa

Influência da regional da residência sobre a variável Q15 mostra que, exceto
os respondentes das regionais 5 e 9, que tendem a concordar parcialmente, os
demais tendem a ser indiferentes em relação a ela, sendo que as regionais 1 e 7,
possuem uma discreta tendência a concordar parcialmente.
Gráfico 12 – Q15 x Regional de residência
Se não tivesse convênio, procuraria atendimento em unidades de
saúde particulares

F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114
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A variável Q17 buscou perceber a influência dos fatores da cultura na
percepção avaliativa dos serviços de saúde, através da avaliação do grau de
concordância dos respondentes com a afirmação: O melhor atendimento de maneira
geral é do SUS.
Schiffman e Kanuk (2009, p. 286) definem cultura como “a soma total das
crenças,

valores e

costumes

aprendidos

que

servem para

direcionar

o

comportamento de consumo dos membros de determinada sociedade”, estando em
consonância com os dados desta pesquisa.
A compilação dos dados mostrou que a variável Q1 apresentou Média =
2.417582 e Moda = 1 (com frequência de 62), demonstrando que existe uma
tendência dos respondentes da discordância à indiferença com relação a esta
afirmação.
Os respondentes das regionais 5, 6 e 9 relataram ser indiferentes a esta
questão, enquanto os demais tendem a discordar parcialmente.
Gráfico 13 – Q17 x Regional de residência
F(72, 992.99)=1.3860, p=0.02114

O melhor atendimento de maneira geral é do SUS
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Fonte: Dados da pesquisa

A Influência dos níveis de escolaridade sobre a variável Q17 retrata que há
uma tendência de migração da indiferença em direção à discordância parcial
conforme este nível aumenta. Os respondentes do nível 1 tendem a ser indiferentes,
enquanto os respondentes do nível 4 tendem a mostrar-se discordantes parciais.
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Gráfico 14 – Q17 x Nível de Escolaridade
F(27, 473.77)=2.0310, p=0.00188

O melhor atendimento de maneira geral é do SUS
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Fonte: Dados da pesquisa

4.3 O COMPORTAMENTO DO INDIVÍDUO PERANTE A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE SAÚDE

Conforme consta nos procedimentos metodológicos, foram elaboradas cinco
questões (2, 6, 10, 14, e 18) a serem avaliadas pelos respondentes com o intuito de
descrever a maneira como os indivíduos se comportam quando recebem a
prestação de serviço de saúde, buscando identificar posturas passivas e ativas.
A Tabela 12 demonstra que os valores da interação entre as variáveis Q20 e
Q26 sobre as questões listadas acima possuem uma relação significativa (p,0,05),
sugerindo que ambas as variáveis são importantes para analisar as diferenças
observadas nos padrões de respostas dos respondentes.
Tabela 13 – Interação entre as variáveis Q20 e Q26 sobre as questões 2, 6, 10, 14, e 18
Teste
p
"Q20"

Wilks

0.045510

"Q26"

Wilks

0.000804

Fonte: Dados da pesquisa
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As variáveis Q2 (Jamais questiono a opinião do médico sobre meu estado de
saúde) e Q6 (As orientações dadas pelos profissionais de saúde devem sempre ser
seguidas) buscaram identificar posturas passivas por parte dos respondentes.
A compilação dos dados demonstrou que a variável Q2 apresentou Média =
2.467033 e Moda = 2 (com frequência de 73), demonstrando que existe uma
tendência dos respondentes à discordância parcial com relação a esta afirmação. Já
relacionado à Q6, a Média encontrada foi de 3.906593, com Moda= 4(frequência de
86), remetendo a uma concordância parcial em relação à afirmação.
De um modo geral, há uma tendência entre os respondentes de serem
indiferentes com relação a Q2; entretanto, os respondentes das regionais 1 e 6
apresentam-se tendendo a discordar parcialmente.
Gráfico 15 – Q2 x Regional de residência
F(40, 726.37)=1.4242, p=0.04551
Jamais questiono a opinião do médico sobre meu estado de
saúde
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Fonte: Dados da pesquisa

A Influência dos níveis de escolaridade sobre Q2 demonstra que há uma
tendência de os respondentes discordarem parcialmente com a questão, conforme
aumenta o nível de escolaridade. Os respondentes do grupo 1 tendem a ser
indiferentes.

73
Gráfico 16 – Q2 x Nível de Escolaridade
Jamais questiono a opinião do médico sobre meu estado de
saúde

F(15, 458.65)=2.6274, p=.00080
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Influência da regional da residência sobre Q6.mostra que, de um modo geral,
há uma tendência entre os respondentes de concordarem parcialmente com esta
questão; entretanto, os respondentes da regional 5 apresentam-se tendendo a
serem indiferentes. A variável Q6 demonstrou não haver uma relação significativa
com Q26.
Gráfico 17 – Q6 x Regional de residência
F(40, 726.37)=1.4242, p=0.04551
As orientações dadas pelos profissionais de saúde devem
sempre ser seguidas
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As variáveis Q10 (Sempre que tenho dúvida sobre uma recomendação
médica ou de outro profissional da saúde, procuro novas orientações), Q14 (Quando
vou ao médico, falo de forma clara minha situação para que possa ter um bom
atendimento), e Q18 (Sempre que tenho dúvidas sobre o que foi prescrito, questiono
o profissional que me atendeu), procuraram identificar posturas ativas dos
respondentes com relação à manutenção de sua saúde.
A análise descritiva dos dados demonstrou que a variável Q10 apresentou
Média = 4.280220 e Moda = 5 (com frequência de 107), demonstrando que existe
uma tendência à concordância total em relação à afirmação. Já a Q14 apresentou
Média = 4.664835 e Moda = 5 (com frequência de 136), também demonstrando que
existe uma tendência à concordância total, com a afirmação. Q18, por sua vez,
apresentou Média = 4.170330 e Moda = 5 (com frequência de 93), reforçando a
tendência à concordância total, a seleção de afirmações.
Estas questões não demonstraram possuir uma relação significativa com
nenhuma outra variável.
A maneira como os indivíduos se comportam quando recebem a prestação de
serviço de saúde, assim como conceito de saúde, é culturalmente constituída. Em
nossa sociedade, sob a ótica técnica, a saúde pode ser vista como um tipo
específico de poder ou autoridade. Este poder pertence historicamente a um
conjunto de profissionais ou especialistas que conceituam e prescrevem saúde e
comportamentos saudáveis, produzem tecnologia e ações responsáveis por causar
um efeito de saúde em indivíduos e populações. São estes mesmos que podem
atestar que uma dada pessoa ou comunidade é, ou está saudável ou doente.
(LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2004)
Esta relação de poder muitas vezes interfere no diálogo tornando-o
estruturalmente assimétrico e pautado em uma prática discursiva e comportamental
regida por relações de mando/ obediência, prescrição/cumprimento da prescrição,
podendo esta relação se apresentar de forma mais autoritária ou mais gentil, mais
ou menos participativas. (LEFÈVRE E LEFÈVRE, 2004)

4.4 A POSTURA DO INDIVÍDUO PERANTE SUA PERCEPÇÃO AVALIATIVA DE
UM SERVIÇO

75

Cinco questões (4, 8, 12, 16, e 19) foram elaboradas com o intuito de
descrever a postura assumida pelo indivíduo perante sua percepção avaliativa de
um determinado serviço.
A Tabela 13 demonstra que apenas Q20 possui valores da interação (p<0,05)
com as questões listadas acima, sugerindo que esta variável é importante para as
diferenças observadas nos padrões de respostas dos respondentes dos diferentes
grupos. Apesar disto, nas avaliações individuais de interação foi demonstrado
também que as variáveis Q4 e Q8 não possuem uma relação significativa com Q20.
O valor de ‘p=0.249796’ para a relação entre Q26 e as demais mostra que esta não
é significativa.
Tabela 14 – Interação entre as variáveis Q20 e Q26 sobre as questões 4, 8, 12, 16, e 19
Teste
p
"Q20"

Wilks

0.000514

"Q26"

Wilks

0.249796

Fonte: Dados da pesquisa

As variáveis Q4 (Quando não fico satisfeito (a) com o atendimento por um
profissional de saúde procuro outro) e Q12 (Quando gosto de um profissional de
saúde volto sempre que preciso) procuraram perceber se existe fidelização dos
respondentes aos profissionais.
A análise descritiva dos dados demonstrou que variável Q4 apresentou Média
= 4.368132 e Moda = 5 (com frequência de 115), demonstrando que existe uma
tendência à concordância total em relação à afirmação. Já a Q12apresentou Média =
4.521978 e Moda = 5 (com frequência de 125), também demonstrando que existe
uma tendência à concordância total, com a afirmação.
A Influência da regional da residência sobre a variável Q12 mostra que os
respondentes das regionais tendem a concordar parcialmente a totalmente; exceto
os respondentes da regional 5, que tendem a ser indiferentes.
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Gráfico 18 – Q12 x Regional de residência
F(40, 726.37)=1.9496, p=0.00051
Quando gosto de um profissional de saúde volto sempre que
preciso
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As variáveis Q8 (Todas as vezes que me atendem mal em um serviço de
saúde, faço reclamações) e Q19(Faço elogio todas as vezes que me atendem bem
em um serviço de saúde) procuraram perceber como o respondente se comporta
perante a sua percepção a respeito da prestação do serviço.
A análise descritiva dos dados demonstrou que variável Q8 apresentou Média
= 3.390110 e Moda = 4 (com frequência de 51), demonstrando que existe uma
tendência que vai da indiferença à concordância parcial em relação à afirmação. Já
a Q19 apresentou Média = 3.989011 e Moda = 5 (com frequência de 78),
demonstrando que também existe uma tendência que vai da indiferença à
concordância, neste caso, total em relação à afirmação.
A influência da regional da residência sobre a variável Q19 mostrou que os
respondentes das regionais tendem a concordarem parcialmente a totalmente;
exceto os respondentes das regionais 7 e 8 que tendem a ser indiferentes.
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Gráfico 19 – Q19 x Regional de residência
Faço elogio todas as vezes que me atendem bem em um serviço
de saúde

F(40, 726.37)=1.9496, p=0.00051
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Fonte: Dados da pesquisa

Ao final, a variável Q16 (O governo é quem deve tomar providências para
melhorar a saúde, não eu), procurou perceber como os respondentes se implicam
com a questão da saúde pública.
A análise descritiva dos dados demonstrou que variável Q16 apresentou
Média = 3.472527e Moda = 5 (com frequência de 60), demonstrando que existe uma
tendência que vai da indiferença à concordância total em relação à afirmação.
Os respondentes das regionais tendem a concordar parcialmente a
totalmente; exceto os respondentes da regional 1, que tendem a ser indiferentes;
bem como os da regional 5, que tendem a discordar parcialmente.
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Gráfico 20 – Q16 x Regional de residência
F(40, 726.37)=1.9496, p=0.00051

O governo é quem deve tomar providencias para melhorar a
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Fonte: Dados da pesquisa

Os achados da pesquisa estão em consonância com Kotler (2000), quando
afirma que o consumidor experimentará algum nível de satisfação ou de
insatisfação, após a compra de algum produto importante sendo necessário que a
empresa esteja atenta na opinião de seu consumidor em relação ao seu produto.
Segundo Solomon (2008), a escolha por determinado serviço pode ser
influenciada por informações obtidas em uma experiência anterior, neste sentido,
para que a empresa consiga se manter no negócio, as expectativas dos clientes
devem ser atendidas, uma vez que, caso estas se encaixam com o desempenho
percebido, o resultado será a satisfação e um possível retorno deste cliente. Essas
afirmativas são corroboradas pelos resultados encontrados neste trabalho
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5

CONSIDERAÇÕES

FINAIS,

LIMITAÇÕES

DO

ESTUDO

E

FUTURAS

PESQUISAS

Esta dissertação teve como objetivo identificar de que forma os fatores
culturais, sociais, psicológicos e pessoais interferem no comportamento dos
indivíduos perante as alternativas de acesso aos serviços de saúde.
A elaboração deste estudo se deu por meio de uma pesquisa quantitativa,
utilizando como instrumento um questionário estruturado baseado na Escala Likert.
O questionário foi aplicado a 182 moradores da cidade de Belo Horizonte.
Os resultados apurados nesta pesquisa foram analisados por meio da
concepção teórica do Comportamento do Consumidor e da Saúde Pública, bem
como por meio da observação participante.

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

A busca pela caracterização dos respondentes em sua relação com as
alternativas de saúde trouxe a perspectiva da importância e da influência dos fatores
pessoais neste contexto. Os dados obtidos através desta pesquisa indicaram que o
público alvo apresenta um perfil de relação com as alternativas de manutenção da
saúde onde faz em sua maioria, uma opção de contratação de convênio para ter
acesso aos serviços de saúde, indo de encontro aos dados publicados pela ANS.
Esta decisão se mostrou influenciada pela renda, pelo estado civil e nível de
escolaridade uma vez que esta foi a opção entre os respondentes com renda
superior a R$ 1357,00, os casados e os que declaram possuir curso superior
completo ou especialização. Essas constatações reforçam a influência cultural da
evolução histórica da saúde no Brasil, onde o sistema público de saúde foi
conceituado por muito tempo como sendo voltado para as parcelas de baixa renda
da sociedade, que, por sua vez, também possuem nível de escolaridade mais baixo.
Considerando tais achados, no que se refere ao estado civil, pode-se perceber que
os indivíduos casados possuem maior adesão aos convênios de saúde, que pode
sugerir uma maior preocupação com o assunto ou até mesmo ser decorrentes de
uma maior estabilidade profissional e, ou financeira.
O acesso à saúde através do SUS, por sua vez, prevalece entre os que
declararam renda inferior a R$ 1356,00, os que declaram possuir curso superior
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incompleto e nas regionais Barreiro, Venda Nova e Nordeste. Nas demais regionais,
onde prevaleceu o acesso por convênios, observou-se que apenas nas regionais
Centro-Sul e Pampulha esta prevalência foi significativa, com mais de 50% de
respondentes, fato que coloca a renda em posição de destaque, como fator que
restringe a escolha entre as opções de acesso à prestação de serviços de saúde.
A cidade de Belo Horizonte possui, em todas as suas regionais, áreas de alta
vulnerabilidade social, porém é consenso que as regionais Centro-Sul e Pampulha
são as que possuem uma maior renda per capita e também o maior índice de
desigualdade social, seguidas pela regional Oeste fato que justifica tal constatação.
Este estudo não conseguiu identificar a influência exercida pelo gênero e pela
idade na relação do indivíduo com suas alternativas de saúde, apesar de ser
perceptível no dia a dia dos serviços de saúde que os homens e os jovens se
implicam menos com este assunto, sendo alvo de intervenções recentes do
Ministério da Saúde através de programas como Saúde do Escolar e Saúde do
Homem.
Após a definição de acessar um serviço de saúde através da rede do SUS, de
um convênio ou mesmo de forma particular, esta pesquisa demonstrou que outros
fatores como os sociais e os culturais podem interferir na decisão do indivíduo por
um ou outro serviço. Os dados indicaram que esta escolha é influenciada com mais
ênfase pela regional de residência e pelo nível de escolaridade.
Apesar da percepção de que a opinião dos familiares e amigos exerça certa
influência no momento da decisão entre escolher um ou outro serviço de saúde, os
dados indicaram que existe uma tendência dos respondentes da discordância à
indiferença com relação a esta questão. Podendo indicar que apesar de buscarem
esta informação, a mesma não seja decisiva no momento da escolha.
Outra percepção, a dos fatores externos, não diretamente relacionados ao
atendimento, porém, se mostrou relevante para os respondentes. Acompanhando o
desenvolvimento da sociedade da informação, os cidadãos que buscam um serviço
de saúde têm percebido a qualidade do atendimento prestado, embora esse não
tenha sido tema da dissertação, e têm demonstrado que se importam como fatores
como o bom atendimento de todos os profissionais que lhe atendem, a organização
e a limpeza do local. Todavia esta percepção é influenciada pelos níveis de
escolaridade demonstrando que à medida que este nível aumenta, aumenta também
a importância dada a estas questões.

81

O tempo, um importante recurso da atualidade, que tem sido como fator
relevante para a tomada de decisão em vários casos de consumo, não se mostrou
desta forma nesta pesquisa. A importância deste recurso foi percebida através da
tentativa de se identificar se o uso dos pronto-atendimentos se dava pela agilidade
no atendimento, uma vez que este é um recurso disponível vinte e quatro horas por
dia e no qual não é necessário agendamento prévio. Outro fator analisado foi a
proximidade do serviço em relação à residência do respondente.
A superlotação das unidades de atendimento de urgência tem sido atribuída,
não apenas na cidade de Belo Horizonte, ao mau uso deste recurso, tanto na rede
pública quanto suplementar. A utilização de protocolos de classificação de risco para
organizar o atendimento deixou este fato ainda mais em foco devido ao fato de que
os atendimentos de baixa complexidade possuem um número expressivamente mais
relevante, quando comparados aos números dos atendimentos de média e alta. Este
fato ainda ocasiona aumento no tempo de espera para atendimento e insatisfação
dos clientes-usuários.
O segundo fator analisado, que diz respeito à proximidade do serviço à
residência do respondente, apresentou uma tendência que vai da indiferença à
concordância em relação à afirmação. O alto nível de concordância apresentado
pode estar relacionado com o fato de que os usuários do SUS têm seu atendimento
regionalizado, devendo, por imposição do sistema, ter que recorrer ao serviço mais
próximo de sua residência. No caso dos usuários do sistema suplementar de saúde,
a grande oferta de serviços, especialmente na área central de Belo Horizonte, facilita
o acesso.
As escolhas serão tão mais próximas do ponto ótimo almejado pelo indivíduo
quanto mais informações ele detiver sobre as opções, os caminhos, as alternativas e
as possibilidades disponíveis. O pressuposto desta ideia é que a tomada de
decisões bem fundamentada beneficiará o indivíduo, enquanto decisões tomadas de
forma não fundamentadas serão prejudiciais. Por vezes, quando se escolhe procurar
a rede suplementar, tem-se em mente que este atendimento será mais eficiente e de
maior qualidade, o que, por vezes não corresponde à realidade.
Um claro exemplo deste fato é a busca por atendimento de doenças
transmissíveis ou epidemias, como o caso da Dengue ou da Influenza. Como o
conhecimento é consolidado pelo Ministério da Saúde e os protocolos de abordagem
e tratamento são publicados por este órgão, sendo assim esta expertise chega
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primeiro nos serviços públicos de saúde. Outro exemplo clássico, na cidade de Belo
Horizonte e na região metropolitana é o fato de que o primeiro atendimento no caso
de graves acidentes com automóveis, por exemplo, tem como referência um hospital
público estadual. Estes serviços, porém, não podem se eximir da necessidade de
aprimorar outros aspectos do atendimento, assim como pode-se perceber o mérito
da rede suplementar na excelência do atendimento em outras áreas.
Os respondentes desta pesquisa ao serem abordados por questões relativas
à escolha entre SUS, Convênio e atendimento particular, expressaram que, apesar
da preferência entre o atendimento particular em detrimento do SUS, na ausência do
convênio, a maior tendência se encontra em procurar atendimento em neste
sistema.
Neste

mesmo

contexto,

pode

ser

percebida

a

cultura

criada

no

desenvolvimento do sistema de saúde brasileiro, de que o sistema suplementar
apresenta maior qualidade ao se verificar que existe uma tendência dos
respondentes a se posicionarem entre a indiferença e a discordância parcial quando
colocados frente à afirmação de que o melhor atendimento em geral seria o do SUS.
Mas vale ressaltar que esta mesma afirmação, quando relacionada ao nível de
escolaridade, mostrou que os respondentes com nível superior completo/ pósgraduação são demonstraram maior tendência à discordância.
O SUS é tido em vários países desenvolvidos como referência em sistema de
saúde, devido aos seus princípio e diretrizes. Na prática, o Brasil convive com um
sistema de saúde em processo lento de estruturação e que luta contra um modelo
culturalmente instituído, processo este que se torna ainda mais lento pela dificuldade
encontrada em operacionalizar uma de suas principais diretrizes, a participação
popular.
Neste estudo, procurou se perceber como os respondentes se envolvem com
a questão da saúde pública, verificando o grau de concordância deste com a
afirmação de que “o governo é quem deve tomar providências para melhorar a
saúde, não eu”, os dados obtidos através desta afirmação demonstraram que existe
uma tendência que vai da indiferença à concordância total em relação à afirmação,
significando uma necessidade de apropriamento do conceito de participação popular
no sistema público de saúde.
O comportamento do indivíduo perante a prestação de serviço de saúde
reflete este cenário, uma vez que ainda se percebe tanto por parte dos profissionais,
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como do próprio indivíduo, a visão de “paciente”, sujeito passivo do processo de
manutenção do seu próprio bem-estar. Nesta pesquisa, os respondentes
demonstraram uma tendência à discordância parcial com relação a não questionar o
profissional de saúde e uma tendência de serem indiferentes à afirmação de que as
orientações destes devem sempre ser seguidas.
Os dados da pesquisa demonstraram um posicionamento mais ativo, devido à
tendência de concordar totalmente com afirmações relacionadas tanto a retirar as
dúvidas relativas ao atendimento quanto à prescrição e ao buscar expor as queixas
de forma clara aos profissionais, buscando uma maior compreensão por parte
destes. Este achado pode indicar o início da mudança cultural que busca o
empoderamento do sujeito que recebe o atendimento de saúde, que neste momento
pode ser percebido no campo das ideias, mas não ainda plenamente concretizado
no plano das ações.
Outro passo essencial nesta direção é este sujeito que recebe o atendimento
de saúde, se tornar sujeito ativo no processo de avaliação do sistema de saúde, seja
ele público ou particular. A postura do indivíduo perante sua percepção avaliativa de
um serviço pode impulsionar melhorias significativas neste sistema. Ao se eximir de
realizar um queixa ou reclamação, quando mal atendido, o individuo assume uma
postura passiva e deixa de realizar tal contribuição. Os dados obtidos neste estudo
indicaram que os respondentes tendem a assumir uma postura que vai da
indiferença quanto à realização da reclamação quanto à afirmação de realizá-la. A
mesma postura foi demonstrada quando da realização de elogios. Este fato também
surpreende, pois não vê na prática a mesma proporção de reclamações e elogios.
Uma empresa busca fidelização de seus clientes oferecendo um serviço de
qualidade e os respondentes reforçaram esta concepção tanto ao concordarem com
a afirmação de buscarem atendimento de um novo profissional caso não se sintam
satisfeitos com o atendimento recebido, quanto ao afirmarem que retornam sempre
que preciso no profissional que lhes agradou.
Esta pesquisa, concluída em um período marcado por uma busca da
sociedade por mudanças e em que a mesma tenta se envolver ativamente no
direcionamento político do país, pode contribuir para o empoderamento do sujeito
podendo acelerar tais mudanças.
Por se tratar de um tema ainda pouco explorado na área da saúde, este
trabalho possui cunho inovador, ao aliar os conceito do Marketing e estudar o
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comportamento dos indivíduos que utilizam os serviços de saúde, abrindo portas
para diversas novas abordagens.
Para a autora, por vezes consumidora dos serviços de saúde e em outros
momentos, prestadora deste serviço, a consciência dos fatores levantados por esta
pesquisa trazem uma contribuição que se inicia por perceber a necessidade de uma
atuação mais efetiva na conscientização individual dos consumidores para que os
mesmos participem ativamente das politicas públicas de saúde, até a própria
participação no processo de melhoria do sistema de saúde brasileiro.

5.2 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

A impossibilidade de ampliar de forma significativa a amostra, fez com que
alguns grupos aparecessem de forma pouco significativos neste trabalho.

5.3 DESENVOLVIMENTOS FUTUROS

A realização deste estudo mostrou que há muito para se estudar no
comportamento dos indivíduos perante os

serviços de saúde. Uma das

possibilidades para desenvolvimentos futuros é replicar a pesquisa com uma
amostra maior de indivíduos na capital mineira, controlando a ocorrência de todas as
variáveis de caracterização.
Um estudo comparativo entre os indivíduos moradores de Belo Horizonte e
cidades do interior de Minas Gerais ou outras capitais brasileiras também poderá
apresentar

resultados

interessantes,

revelando

possíveis

padrões

de

comportamento.
O desenvolvimento de um estudo qualitativo sobre o tema traz a possibilidade
de aprofundar em questões específicas, podendo trazer importantes considerações
complementares a este estudo.

85

REFERÊNCIAS

ALBUQUERQUE, C.M.S.; OLIVEIRA C.P.F. Saúde e doença: significações e
perspectivas em mudança. Revista do ISP. Jan, 2002. Disponível em: <http://hdl.
handle.net/10400.19/635> Acesso em: 30 novembro 2012.
ALMEIDA, Erivaldo S. de; CASTRO, Cláudio G. J, de; VIEIRA, Carlos.A.L. Distritos
Sanitários: concepção e organização. São Paulo: Instituto para o
Desenvolvimento da Saúde / Universidade de São Paulo. Faculdade de Saúde
Pública. Núcleo de Assistência Médico-Hospitalar / Banco Itaú, 2002. 33p. ilus
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Foco Saúde Suplementar. Rio de
Janeiro: ANS. dez. 2012. Disponível em:<http://www.ans.gov.br/images/stories/
Materiais_para_pesquisa/Perfil_setor/Foco/20130124_foco_dezembro_web_2012.pd
f>. Acesso em: 18 jun. 2013
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Caderno de Informação da Saúde
Suplementar: beneficiários, operadoras e planos. Rio de Janeiro: ANS.
mar.2013. Disponível em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/caderno_
informacao_suplementar_mar2013.pdf >.Acesso em: 18 jun. 2013
ASSAEL, Henry. Consumer Behavior and marketing action. Boston: Kent
Publishing, 1992. 748 p.
BACKER, Paul de. Gestão ambiental: A administração verde. Rio de Janeiro:
Qualitymark, 1995.
BAHIA, L. e VIANA. A .L.. Nota sobre a regulação dos planos de saúde de empresas
no Brasil. In: Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Regulação & Saúde: estrutura, evolução e perspectivas da assistência médica
suplementar. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Rio de
Janeiro: ANS, 2002.p.18-35.
BERTOLOZZI, Maria Rita; GRECO, R. M. As políticas de saúde no Brasil:
reconstrução histórica e perspectivas atuais. Rev.Esc.Enf.USP, v.30, n.3, p.38098, dez. 1996
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado, 1988.
168 p.
BRASIL. LEI Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes e dá outras providências. . Diário Oficial da União,
Brasília, 20 set. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l80
80.htm> Acesso em: 28 ago. 2012.
BRASIL. LEI Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do
consumidor e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 10 jan. 2007.

86

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8078.htm>. Acesso em: 28
ago. 2012.
BRASIL. Acesso à informação e controle social das políticas públicas;
coordenado por Guilherme Canela e Solano Nascimento. Brasília, DF: ANDI; Artigo
19, 2009. 132 p.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde – SAS. Brasília: MS,
2012. Disponível em: < http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/revista_
sas_pt.pdf>. Acesso em 07/07/2013.
BRASIL. Ministério da Saúde. Unidades do Ministério. Brasília: MS, 013. Disponível
m:<http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/area/334/unidades-doministerio.html>. Acesso em 07/07/2013.
BRAVO, Maria Inês Souza. Política de Saúde no Brasil. In: MOTA, Ana Elizabete
(Org.), et.al. Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional. 2. ed.
São Paulo: OPAS, OMS, Ministério da Saúde, 2007.
BRÊTAS, ACP; GAMBA, MA (Org.). Enfermagem e saúde do adulto. São Paulo:
Manole, 2006. 302 p.
BUCK, C.; LLOPIS, A.; NAJERA, E. & TERRIS, M., 1988. El Desafio de la
Epidemiologia. Problemas y Lecturas Selecionadas. Washington: Organizacion
Panamericana de la Salud. Publ. Cient. n. 505
CAPRARA, Andrea. Uma abordagem hermenêutica da relação saúde-doença. Cad.
Saúde Pública, Rio de Janeiro, v.19, n.4, p. 923-931, jul-ago, 2003.
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. In: A
Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. v. 1.
CERVO, Amando Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino. Metodologia científica. São
Paulo: Makron Books, 1996.
CHURCHILL, Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para o cliente.
São Paulo: Saraiva, 2000.
COLLIS, Jill; HUSSEY, Roger. Pesquisa em Administração. 2 ed. Porto Alegre:
Bookman, 2005. 349 p.
CORDEIRO, H. O PSF como estratégia de mudança do modelo assistencial do SUS.
Cad. Saúde da Família, v.1, n.1, p.10-5, 1996.
COSTA. Elisa Maria Amorim et al. Saúde da Família: Uma abordagem
Multidisciplinar. 2ª Edição. Editora Rubio, 2009.
DICIO: Dicionário online de Português. Usuário. Disponível
em:<http://www.dicio.com.br/usuario/>. Acesso em 28 ago. 2012

87

ENGEL, J. F.; BLACKWELL, R. D.; MINIARD, P. W. Comportamento do
Consumidor. 9. ed., São Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2005
ESCOREL, S. Reviravolta na saúde: origem e articulação do movimento
sanitário. Rio de Janeiro, 1993. Tese (mestrado), ENSP/Fiocruz.
ETZEL, M.J., WALKER, B. J.; STANTON, W. J. Marketing. 11.ed. São Paulo:
Makron Books, 2001.
FAVERET, P.F.; OLIVEIRA, P.J. A universalização excludente: reflexões sobre as
tendências do Sistema de saúde. Dados – Revista de Ciências Sociais, Rio de
Janeiro, vol. 33, no 2, 1990, pp. 257 a 283
FERRARA, F. et al. Medicina de La comunidad. 2. ed. Buenos Aires: Intermédica,
1976. 478 p.
FIGUEIREDO, M. F. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para sua eficácia
e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007
FILHO, Cláudio Bertolli. Da colonização à República: a raiz histórica da doença. In:
História da saúde pública no Brasil. 4. ed. São Paulo: Ática, 2002.
GADELHA, Carlos Augusto Grabois. O complexo industrial da saúde e a
necessidade de um enfoque dinâmico na economia da saúde. Ciência e saúde
coletiva. 2003, vol.8, n.2, pp. 521-535. Disponível em:< http://www.scielo.br/pdf/csc
/v8n2/a15v08n2.pdf >. Acesso em: 30 jul. 2013
GAMBA, M.A.; TADINI, A.C.O. Processo Saúde-Doença. Mimeografado, 2010.
GIGLIO, Ernesto. O comportamento do consumidor e a gerência de marketing.
São Paulo: Pioneira, 1996.
GIL, C.A. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007
GIOVANELLA, L., RIBEIRO, J.M., COSTA, N.. Defesa dos consumidores e
regulação de planos de saúde. In: Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de
Saúde Suplementar. Regulação & Saúde: estrutura, evolução e perspectivas da
assistência médica suplementar. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2002.p.156-194
GRESSLER, L. A. Introdução à pesquisa: projetos e relatórios. São Paulo:
Loyola, 2004.
HAWKINS, Del I., MOTHERSBAUGH, David L., BEST Roger J. Comportamento do
consumidor: construindo uma estratégia de marketing. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007.
KARSAKLIAN, Eliane. Comportamento do consumidor. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008.

88

KERIN, Roger A. et al. Marketing. 8. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: a edição do novo milênio. 10ª ed.
São Paulo: Prentice Hall, 2000.
KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento,
implementação e controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.
KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de marketing. 12º ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2006.
LEFÈVRE, F. O medicamento como mercadoria simbólica. São Paulo: Cortez,
1991. 159 p.
LEFÈVRE F.; LEFÈVRE. AMC. Saúde, Empoderamento e Triangulação Saúde e
Sociedade
v.13,
n.2,
p.32-38,
maio-ago
2004.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/pdf/sausoc/v13n2/04.pdf>. Acesso em 13 mai. 2013.
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de Marketing: uma orientação aplicada; tradução
Laura Bocco. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
MARTINS, Poliana Cardoso. Controle social no Sistema Único de Saúde: análise
da participação social e empoderamento da população usuária do sistema
sanitário. 2007. 106f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Viçosa,
Viçosa.
MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. Edição Compacta. 3.ed. São
Paulo: Atlas, 2001.
MESACASA, Karin Schwabe. O perfil dos alunos do ensino médio e as práticas
mercadológicas de uma instituição de ensino superior. 2012. 105 p. Dissertação
(Mestrado Profissional em Administração) - Fundação Pedro Leopoldo, Pedro
Leopoldo. Disponível em: <http://www.fpl.edu.br/2013/media/pdfs/mestrado/
dissertacoes_2012/dissertacao_karin_schwabe_mesacasa_2012.pdf>. Acesso em:
30 jul. 2013
MENDES, E. V. Distrito Sanitário: o processo social de mudança das práticas
sanitárias do Sistema Único de Saúde. 2.ed. São Paulo: Hucitec, 1994
MESQUITA, M.A .A regulação da assistência suplementar à saúde: legislação e
contexto institucional. In: Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Regulação & Saúde: estrutura, evolução e perspectivas da
assistência médica suplementar. Ministério da Saúde, Agência Nacional de Saúde
Suplementar. Rio de Janeiro: ANS, 2002.p. 66-132.
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). Pesquisa social: teoria, método e
criatividade. 29. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010.
MOWEN, J.; MINOR, M. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Prentice
Hall, 2003.

89

EPSTEIN, Isaac. Relação Médico Paciente e Sistemas de Saúde. Metodista,
2005. Disponível em: <http://www.metodista.br/poscom/cientifico/publicacoes/
docentes/artigos/artigo-0079>. Acesso em: 30 jul. 2013
OLIVEIRA, M.A.C.; EGRY, E.Y. A historicidade das teorias interpretativas do
processo saúde-doença. Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, v. 34, n. 1, jan. 2000.
PAIM, J. S. A Reforma Sanitária e os Modelos Assistenciais. In: ROUQUAYROL, M.
Z &ALMEIDA FILHO. Epidemiologia & Saúde. 5.ed. MEDSI, Rio de Janeiro, 1999,
p. 473-487.
PAIM, J.; TRAVASSOS, C.;ALMEIDA, C.;MACINKO, J. O Sistema de Saúde
Brasileiro: história, avanços e desafios. The Lancet, Volume 377, Issue 9779, p.
1778-1797, 21 May 2011. Disponível em: <http://download.thelancet.com/flat
contentassets/pdfs/brazil/brazilpor1.pdf >Acesso em: 13 mai. 2013.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS. Pró-Reitoria de
Graduação. Sistema de Bibliotecas. Padrão PUC Minas de normalização: normas
da ABNT para apresentação de teses, dissertações, monografias e trabalhos
acadêmicos. 9. ed. rev. ampl. atual. Belo Horizonte: PUC Minas, 2011. Disponível
em: <http://www.pucminas.br/ biblioteca>. Acesso em: 28 ago. 2012
PRIDE, William M., FERRELL, O. C. Marketing: conselhos e estratégias. Rio de
Janeiro: LTC, 2000.
QUEIROZ, D.T. et al. Observação participante na pesquisa qualitativa: conceitos e
aplicações na área da saúde. Rev. Enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2007, abr/jun;
15(2):276-83.
REIS, Carlos Octávio Ocké. O Estado e os planos de saúde no Brasil. Brasília:
Revista do Serviço Público - ENAP, Ano 51, n. 1, p. 125-148, jan./mar. 2000.
RICHERS, Raimer. O enigmático mais indispensável consumidor: teoria e prática.
Revista da Administração, jul./set. de 1984.
SANTOS, Jair L. F.; WESTPHAL, Marcia F. Práticas emergentes de um novo
paradigma de saúde: o papel da universidade. Estudos avançados. 1999, vol.13,
n.35, pp. 71-88.
SCHIFFMAN, L. G.; KANUK, L.L. Comportamento do Consumidor. 6. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2009
SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: comprando,
possuindo e sendo. 7. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.
SOUZA, Nadialice Francischini. Sistema de princípios das relações de consumo.
Saber Jurídico, v.3, 2009. Disponível em: <http://www.fat.edu.br/saberjuridico/
publicacoes/edicao03/docente/SISTEMA%20DE%20PRINC%C3%8DPIOS%20DAS
%20RELA%C3%87%C3%95ES%20DE%20CONSUMO.pdf>. Acesso em: 28 ago.
2012.

90

STOTZ, E. N.; ARAUJO, J.W.G. Promoção da saúde e cultura política: a renovação
do consenso. Saúde e Sociedade. São Paulo, v.13, n.2, p. 5-19, mai./ago. 2004
VERGARA, S.C. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 8.ed. São
Paulo:Atlas, 2007.
VIANA, A . L. D.; DAL POZ. M. R. A reforma do sistema de saúde no Brasil e o
Programa de Saúde da Família. Physis: Rev. Saúde Coletiva, 8(2):11-48, 1998
WEISZFLOG, Walter (Ed.). Michaelis: Moderno Dicionário da Língua
Portuguesa. São Paulo: Melhoramentos, 2007. Disponível em:
<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portuguesportugues&palavra=usu%E1rio&CP=172921&typeToSearchRadio=exactly&pagRadi
o=50>Acesso em: 28 ago. 2012.

91

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO ESTRUTURADO

